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Dom Jaime Spengler
Arcebispo Metropolitano de Porto Alegre, 

atualmente é presidente da Comissão Episcopal 
Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida 
Consagrada da CNBB.

A P R E S E N T A Ç Ã O

institutosecular@cnbbsul3.org.br
51 3223.4469

...aspiram à perfeição 
da caridade, e se dedicam

 a procurar a santicação 
do mundo

Os Institutos Seculares expressam uma das formas 
de vida consagrada ocialmente reconhecida pela Igreja.

Eles são “Sociedades, clericais ou laicais, cujos 
membros, vivendo no mundo, professam os conselhos 
evangélicos para alcançar a perfeição cristã e exercer 
plenamente o apostolado” (Pio XII).

O instituto secular “é um instituto de vida 
consagrada, no qual os éis, vivendo no mundo, tendem 
à perfeição da caridade e procuram cooperar pra a 
santicação do mundo, principalmente a partir de 
dentro (can. 710). “Os membros desses institutos 
expressam e exercem a própria consagração na atividade 
apostólica e, como fermento, se esforçam para impregnar 
tudo com o espírito evangélico, para o fortalecimento do 
Corpo de Cristo” (can. 712, § 1).

No empenho por discernir os sinais dos tempos, 
inseridos nas atividades seculares, os membros dos 
Institutos Seculares, a partir do encontro pessoal com a 
pessoa de Jesus Cristo, se lançam no seu seguimento, 
através dos conselhos evangélicos.

O lugar do apostolado dos membros de um 
Instituto Secular é tanto a comunidade cristã quanto a 
comunidade civil, onde a relação se atua na busca do bem 
comum, sustentados pelo Evangelho do Crucicado-
Ressuscitado, o patrimônio da tradição cristã e a 
Doutrina Social da Igreja.

 

COORDENADORES DOS INSTITUTOS 
DA CONFERÊNCIA REGIONAL 

DOS INSTITUTOS SECULARES

INSTITUTO SECULAR SÃO FRANCISCO DE SALES
Glaci Vallerius | glacivallerius@gmail.com

51 99644.5675

INSTITUTO SECULAR PERPÉTUO SOCORRO
Nise Lurdes Sandri | nilsesandri@hotmail.com

51 99417.0065

INSTITUTO SECULAR MURIALDO
Moema Muricy | moema@bitam.com.br

54 999981780

INSTITUTO SECULAR VINCULUM CARITATIS
Carla Costa | ircaita@yahoo.com.br

51 98407.1072

INSTITUTO SECULAR SANTA ÂNGELA DE MERICI
Ursula Inês Schmitz | ursulaignes@hotmail.com 

51 99609.8629

SERVAS DE JESUS SACERDOTE
Terezinha Mafalda Betin | tmbetin@gmail.com 

51 3226.1041

ASSISTENTES DO APOSTOLADO SACERDOTAL
Maria Tomazoni | 51 3223.9624

INSTITUTO SECULARA SEARA
Jurema Battisti | 54 3242.6928
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RSobre os Institutos Seculares diz também Paulo 
VI, que esta vocação é um caminho difícil de 
percorrer e ao mesmo tempo um caminho que é 
cheio de desaos e de busca de novos horizontes 
”um caminho difícil de alpinistas do espírito”. 

Paulo VI, 1970



A consagração se expressa pela prossão dos 
conselhos evangélicos e é conseqüência da radical opção 
pelo seguimento a Jesus Cristo, que durante sua vida 
terrena teve Deus como único amor (=castidade), Deus 
foi seu único bem (=pobreza) e o el cumprimento da 
vontade do Pai foi sua única vontade (=obediência).

Conforme o Papa Pio XII em seu Motu Prório 
“Primo Feliciter”, toda a vida dos membros dos Institutos 
Seculares deve ser convertida em apostolado, “que deve 
ser exercido, constante e santamente, por uma tal pureza 
de intenção, por uma tal intimidade com Deus, por um tal 
generoso esquecimento e abnegação de si próprio, por 
um tal amor das almas, que seja capaz de revelar o 
espírito interior que o anima e na mesma proporção o 
alimente e renove sem cessar”. Este apostolado “deve 
exercer-se elmente não somente no mundo, mas de 
alguma sorte, a partir do mundo e, por conseqüência, por 
prossões e atividades, formas, lugares e circunstâncias 
correspondentes a essa condição secular”. 

Os Institutos Seculares constituem-se de grupos 
de homens e/ou mulheres que se encontraram com Jesus 
Cristo e se apaixonaram por Ele. Querem viver e atualizar 
o mistério da vida e Ressurreição de Jesus. São chamados 
a uma plena e completa consagração a Deus vivida em 
pleno mundo, a partir de dentro do mundo e com os 
meios do mundo.

Sua consagração os impele a serem radicalmente 
éis ao Evangelho até as últimas conseqüências. Estar no 
mundo, como fermento e sal, com presença discreta, mas 
ativa e transformadora das pessoas e da realidade.

A opção pela secularidade consagrada é fruto de 
resposta a um chamado divino, para contribuir para que o 
mundo venha a ser aquilo que Deus quer. É amar o 
mundo no lugar onde Deus os coloca, para transgurá-lo 
a partir de dentro, com o testemunho de vida. 

Os Institutos Seculares se fundamentam nos 
documentos do Magistério do Papa Pio XII: a 
Constituição Apostólica “Provida Mater Ecclesia” 
(1947), O Motu Próprio Primo Feliciter (1948) e a 
In s t rução  Cum Sanc t í s s imus  (1948) .  Ma i s 
recentemente, em vários discursos dos Papas Paulo VI, 
João Paulo II  e Bento XVI, no Decreto Perfectae 
Caritatis(nº 11) no Código de Direito Canônico (cânones 
710-739) e na Exortação Apostólica Vita Consecrata 
(nº10).

A vocação dos Institutos Seculares é especial 
consagração vivida de maneira secular e vida plenamente 
secular, vivida de maneira consagrada. Os membros dos 
Institutos Seculares encontram no exercício prossional,  
o meio de sobrevivência e o espaço de missão e de 
testemunho do Reino: consagram a secularidade! Vivem 
os conselhos evangélicos a partir de dentro do mundo: a 
consagração é secular! 

A formação nos Institutos Seculares acontece com 
a pessoa, convivendo em seu ambiente familiar, 
prossional e social, tendo encontros periódicos com 
seus(as) formadores(as), além de encontros mensais e 
retiros do Instituto.

Sua consagração os(as) compromete com a Igreja e 
os(as) faz sempre interessados(as) e dispostos(as) a 
conhecer, acolher e viver suas diretrizes e projetos de 
evangelização. Fazem isto como lhos(as) que se 
colocam a serviço da Mãe(=Igreja), sempre que 
puderem, de acordo com suas condições e necessidades 
de atuação. Normalmente, o Instituto não governa a ação 
de seus membros e cada qual assume sua missão em 
caráter pessoal na Igreja.

O QUE SÃO OS 
INSTITUTOS SECULARES SECULARES CONSAGRADOS

UNIDADE COM A IGREJA

CONSAGRAÇÃO

Por que a paixão 
pelo mundo?
Porque esta é 
a paixão de Deus!
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