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Benvolguts germans,

Tal dia com avui, d’aquí sis anys, estarem celebrant el bicen-
tenari de la fundació del nostre estimat Institut. Serà una ocasió 
excel·lent no només per donar gràcies al Senyor i a la nostra 
bona Mare per la seva constant benedicció al llarg d’aquests 200 
anys, sinó també per revisar la nostra fidelitat al carisma i a la 
missió rebuts, així com per continuar aprofundint en la renovació 
i l’«aggiornamento» demanats pel Concili Vaticà II.

En aquest sentit, les nostres Constitucions poden tenir un pa-
per important, com ho van reconèixer els membres del XXI Capí-
tol general: Per a un món nou, necessitem una conversió del cor. 
Una revisió profunda de les Constitucions i Estatuts, amb una 
àmplia participació dels germans, ens pot ajudar a revitalitzar la 
nostra vocació. Així doncs, aquesta nova edició de les Constitu-
cions i Estatuts serà la nostra companya de camí en el nostre 
pelegrinatge cap al proper Capítol general que tindrà lloc, si Déu 
vol, el 2017, coincidint amb el nostre bicentenari.

La Comissió precapitular, encarregada de revisar el text de 
les Constitucions i Estatuts, en presentar el seu informe al XXI 
Capítol general, assenyalava que el text és molt coherent i se-
gueix sent inspirador per a la nostra vida marista, per la qual 
cosa durant aquest Capítol no és el moment de fer una nova re-
dacció del text complet de les nostres Constitucions, ja que un 
estudi i revisió més profunds de les Constitucions necessiten 
més temps i una consulta més àmplia. No obstant això, durant 
els gairebé 25 anys passats des que la Santa Seu va aprovar les 

PRESENTACIÓ
(edició de 2010)

Roma, 2 de gener de 2011
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nostres Constitucions postconciliars, s’han anat acumulant els 
canvis introduïts pels Capítols generals de 1993, 2001 i 2009. 
En total, aquests Capítols han aprovat 89 canvis en els Estatuts i 
han proposat a la Santa Seu el canvi de 3 articles de les Consti-
tucions.1

Per descomptat no semblava oportú presentar els canvis in-
troduïts pel XXI Capítol general per mitjà d’un petit fulletó destinat 
a ser afegit al llibre de les nostres Constitucions i Estatuts, com 
ja es va fer després dels Capítols de 1993 i 2001. De fet, el XXI 
Capítol general em va donar un mandat perquè, amb el meu Con-
sell, nomenés un Equip d’edició que integri els diferents canvis 
efectuats en les Constitucions i Estatuts per aquest i els anteriors 
Capítols en un text que sigui coherent quant a estil, llenguatge, 
numeració i referències.

El text que us presento ara és fruit de l’excel·lent treball de 
l’Equip d’edició que vam nomenar, compost pels germans Anto-
nio Ramalho, Edward Clisby, Juan Miguel Anaya i Maurice Gou-
tagny, a qui agraeixo la seva paciència i generositat. Ells han re-
visat les traduccions en les nostres quatre llengües oficials, tenint 
en compte la llengua original en què es van aprovar els articles 
de les Constitucions i Estatuts.2

Amb aquest treball l’Equip d’edició ha buscat que el llenguatge 
fos coherent en cadascuna de les llengües i que les diferents 
traduccions fossin fidels a la llengua original. A més s’ha assegu-
rat que els canvis aprovats pels diversos Capítols anessin inserits 
en el text correctament. Han dotat de numeració els Estatuts que 
parlaven de la Conferència general, l’Assemblea provincial i els 
Responsables d’obres, que anteriorment no tenien número. Han 
variat la numeració d’altres Estatuts per evitar duplicacions o 

1  Canvis aprovats respectivament el 26 de gener de 2002 (Prot. n. L. 35-1/2002) i el 16 
de novembre de 2009 (Prot. n. L. 35-1/2002).

2  La llengua original és el francès, excepte a 70 i 70.1-3, la llengua original de la qual és 
l’espanyol, i a 123.1, 143.7, 155.1-2, 156.1-2, 157.1, 158.2, 159.1-2, 160.1-3, 161.4, 
161.6-7, 161.10, 161.16 i 162.7, la llengua original de la qual és l’anglès.
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buits en la seva successió. Finalment, han corregit i ajustat a la 
nova numeració les referències internes i l’índex analític.

Jo mateix i el meu Consell hem aprovat aquest treball i hem 
pres les decisions definitives sobre algunes qüestions relaciona-
des amb la maquetació i presentació del text.

Benvolgut germà, rep a les teves mans i acull en el teu cor 
amb afecte aquesta nova edició de les Constitucions, aplicació 
de l’evangeli a la nostra vida i una guia segura per realitzar els 
designis de Déu sobre nosaltres (C 169). I recorda el que ens 
deia el G. Charles Howard en la presentació de la primera edició: 
En llegir-les, en pregar amb elles sols i en comunitat, en desco-
brirem les riqueses; alhora que assolirem, o afirmarem, els trets 
peculiars del nostre rostre de Germanets de Maria —rostre únic 
en el poble de Déu— i el farem atractiu, especialment per als jo-
ves a qui ens dediquem. 

Amb tot el meu afecte de germà,

 G. Emili Turú
 Superior general
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PRESENTACIÓ
(edició de 1986) 

Molt estimats Germans,

Ben de grat us presento el text de les nostres Constitucions i 
Estatuts, en la seva forma definitiva; text que significa, alhora, 
meta i punt de partença.

Una meta, després d’un llarg camí, iniciat ja fa 20 anys, quan 
l’Església del Vaticà II demanava a totes les famílies religioses la 
revisió dels seus llibres normatius per tal de conformar-los a l’es-
perit del Concili i dels Fundadors, i suscitar, així, la renovació 
espiritual dels seus membres. Hem fet aquesta revisió seriosa-
ment, tot esforçant-nos a mantenir-nos en la fidelitat, obertura i 
escolta, i hem presentat a l’Església el fruit del nostre treball. 
Rebem ara, amb gratitud, la seva aprovació i experimentem el 
goig de veure autenticat, un cop més, el carisma del nostre Fun-
dador, transmès pels seus primers deixebles, enriquit per la fide-
litat de milers de Germans que arribaren al terme del seu camí i 
actualitzat pel XVIII Capítol general.

També un punt de partença. En efecte, si, a la llum de la fe, 
ens deixem jutjar, dia rere dia, per les Constitucions, ens anirem 
assemblant a Jesús, com Maria, guiats per Marcel·lí Champag-
nat. Això suposa una conversió, sempre recomençada, que ens 
permet de ser fidels a l’Evangeli, a l’esperit del Fundador i als 
signes dels temps, discernits en comunió amb l’Església. Supo-
sa, també, un repte per a nosaltres: encarnar aquest text en la 
nostra vida diària i, així, arribar a ser testimonis del Regne. La 
nostra resposta a aquest repte tindrà més relleu com més cons-



10

cients siguem que les Constitucions i Estatuts formen un tot uni-
tari —subratllat per la mateixa disposició del text*—, una Regla 
de vida per a avui, com ho fou l’escrita pel Pare Champagnat i els 
primers Germans, el 1837.

En llegir-les, en pregar amb elles sols i en comunitat, en des-
cobrirem les riqueses; alhora que assolirem, o afirmarem, els 
trets peculiars del nostre rostre de Germanets de Maria —rostre 
únic en el poble de Déu— i el farem atractiu, especialment per 
als joves a qui ens dediquem.

Que Maria, la nostra Bona Mare i Primera Superiora, sigui la 
nostra inspiració i recurs en la vivència de les Constitucions i 
Estatuts perquè, superant tot legalisme, puguem assolir l’objec-
tiu de les nostres vides: estimar i fer estimar Jesucrist.

Amb tot el meu afecte fraternal,

 G. Charles Howard
 Superior general

* Les Constitucions van impreses en lletra rodona; els Estatuts, en cursiva.
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dECRET d’APROvACIÓ dE 1986
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DECRET

Conforme a les disposicions del Motu Proprio «Ecclesiae Sanc-
tae» (II, 6), els Germans Maristes de l’Ensenyament han procedit a 
la revisió de llurs Constitucions i han presentat a la Santa Seu el 
projecte establert segons les directrius del Capítol general de 1985.

Després d’examinar atentament el document, al qual s’aportaren 
algunes modificacions, la Congregació per als Religiosos i Instituts 
Seculars ha reconegut en els textos la crida dels Germans a contem-
plar Maria, deixebla perfecta de Crist, i a fer-la conèixer i estimar 
com a camí per anar a Jesús. Els Germans viuen la seva consagració 
religiosa en el si d’una comunitat fraterna, a imatge de la família de 
Natzaret, i es desviuen pel Regne, mitjançant l’evangelització dels 
joves, en les escoles i altres estructures d’educació.

Pel present decret, la Santa Seu concedeix, doncs, l’aprovació 
sol·licitada. Aquesta mesura no deroga de cap manera les exigències 
del Dret universal.

Que la fidelitat a posar en pràctica les Constitucions, no pas per 
temor, sinó per amor, permeti a tots els Germanets de Maria, estesos 
pel món, seguir Crist com ho féu Maria i confirmar l’actualitat del 
carisma de Marcel·lí Champagnat, apòstol dels joves, particular-
ment dels més desatesos.

Res no obsta en contra.

Donat a Roma,
el 7 d’octubre de 1986,
festa de la Mare de Déu del Roser.



13

CLAU dE LES REFERÈNCIES EMPRAdES

SAGRADA ESCRIPTURA
Bíblia Catalana Interconfessional. Associació Bíblica de Catalunya, 
Editorial Claret, Societats Bíbliques Unides. Barcelona, 1993.

DOCUMENTS DE L’ESGLÉSIA
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(Número, paràgraf)
AG Ad gentes, Vaticà II, 7-12-1965. (Número, paràgraf)
c Codi de Dret Canònic, Joan Pau II, 25-1-1983. (Número, 

paràgraf)
EN Evangelii nuntiandi, Pau VI, 8-12-1975. (Número)
ES Ecclesiam suam, Pau VI, 6-8-1964. (Número)
ET Evangelica testificatio, Pau VI, 29-6-1971. (Número)
GE Gravissimum educationis, Vaticà II, 28-10-1965. (Número, 

paràgraf)
GS Gaudium et spes, Vaticà II, 7-12-1965. (Número, paràgraf)
LG Lumen gentium, Vaticà II, 21-11-1964. (Número, paràgraf)
MC Marialis cultus, Pau VI, 2-2-1974. (Número)
MR Mutua relationes, 14-5-1978. (Número)
OF Orientacions sobre la formació, 2-2-1990. (Número)
PC Perfectae caritatis, Vaticà II, 28-10-1965. (Número, 

paràgraf)
SC Sacrosanctum Concilium, Vaticà II, 4-12-1963. (Número, 

paràgraf) 
VC Vita consecrata, Joan Pau II, 25-3-1996. (Número)
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DOCUMENTS DE L’INSTITUT

C Lettres du P. Marcellin Champagnat, Paul Sester, Vol. 1, 
Roma, 1985. (Número, línia)

cf. Referència a un article de les Constitucions i Estatuts 
d’aquesta mateixa edició.

Cn Constitucions, 1854. (Capítol, article)
CR Consagración religiosa, Capítulo general XVI. (Número)
CSG Circulaires des Supérieurs généraux. (Volum, pàgina)
EE Enseñanzas espirituales, Ed. Luis Vives, 1955. (Pàgina)
F Formación, Capítulo general XVI. (Número)
PJ Pobreza y justicia, Capítulo general XVII. (Proposicions)
R Règle, 1837. (Capítol, article)
RC Règles communes, 1852. (Capítol, article; indicació de la 

part, quan difereix de la primera)
TE Testament espiritual. Traducció de la versió francesa 

recollida a la Vie de Marcellin CHAMPAGNAT (édition du 
Bicentenaire), Roma, 1989. (Paràgraf)

V Vida de José-Benito Marcelino Champagnat, Ed. Luis Vives, 
1989, Edició del bicentenari. (Pàgina)

* Les notes dels articles de les Constitucions, quan van a la fi del paràgraf, generalment 
fan referència a tot ell. Tanmateix, quan van incloses dintre, es refereixen més directament 
a l’expressió que les precedeix.
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Capítol 1

IdENTITAT dELS GERMANS MARISTES  
EN L’ESGLÉSIA

1  Marcel·lí Champagnat fundà, el 2 de gener de 
1817, l’Institut religiós laïcal, o Institut religiós 

de Germans,1 amb el nom de Germanets de Ma-
ria.2 Ell el concebia com una branca de la Societat 
de Maria.3

La Santa Seu l’aprovà el 1863 com a Institut autò-
nom i de dret pontifici. Tot i que respectà el nostre 
nom d’origen, ens donà el de Germans Maristes de 
l’Ensenyament (FMS: Fratres Maristae a Scholis).4

 1 VC 60 3 TE 3 i 7
 2 V 409 4 CSG 3, 494

2  Mogut per l’Esperit, Marcel·lí Champagnat restà 
corprès per l’amor de Jesús i Maria vers ell i els 

altres. Aquesta experiència, unida a la seva obertu-
ra als esdeveniments i a les persones, esdevé font 
de la seva espiritualitat i zel apostòlic, i el fa sensi-
ble a les necessitats del seu temps, especialment 
a la ignorància religiosa i a les situacions de pobre-
sa dels joves.*

La seva fe i el desig d’acomplir la voluntat de Déu 
li revelen la seva missió: Donar a conèixer Jesu-
crist i fer-lo estimar.1 Sovint deia: No puc evitar, en 
veure un infant, que neixi en mi el desig d’ensenyar-
li el catecisme i dir-li com Jesucrist se l’estima.2

Origen  
de l’Institut

Carisma del 
Fundador

* Si el context no reclama una altra cosa, cada cop que aparegui el terme joves, s’ha 
d’entendre infants i joves.
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Amb aquest esperit, fundà l’Institut per a educar 
cristianament els joves, especialment els més des-
a tesos.3

 1 V 341 3  V 92, 529; 
 2 V 504    C 28, 4-6; 34;  

59, 22-29 

3  L’amor vessat en els nostres cors1 per l’Esperit 
Sant ens fa compartir el carisma de Marcel·lí 

Champagnat i impulsa totes les nostres energies 
vers aquest únic fi: SEGUIR CRIST COM MARIA, en 
la seva vida d’amor al Pare i als homes.2 Intentem 
viure aquest ideal en comunitat.
Per la professió dels vots de castedat, de pobresa 
i d’obediència, ens comprometem a viure els con-
sells evangèlics. Aquest compromís ens fa testi-
monis i servidors del Regne de Déu.
La nostra identitat de Germà ens és una crida es-
pecífica a viure la fraternitat de Crist amb tothom, 
especialment amb els joves, tot estimant-los desin-
teressadament.3

Les Constitucions, aprovades per la Santa Seu, 
ens guien en la vivència de la nostra consagració i 
en la realització de les intencions del Fundador.
 1 Rm 5,5  3 GS 32,4
 2 PC 1 i 5

4  El Pare Champagnat volgué donar-nos el nom de 
Maria per tal que visquéssim del seu esperit. 

Convençut que Ella ho ha fet tot entre nosaltres, 
l’anomenava Recurs Ordinari i Primera Superiora.1

Contemplem la vida de la nostra Mare i Model per 
amarar-nos del seu esperit. Les seves actituds de 
perfecta deixebla de Crist inspiren i configuren la 
nostra manera de ser i actuar.2

Deixebles de 
Marcel·lí 
Champagnat

Esperit 
marià
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Déu lliurà el seu Fill al món per mitjà de Maria. Per 
això, nosaltres volem fer-la conèixer i estimar com 
a camí que duu a Jesús. És així com actualitzem el 
nostre lema: Tot a Jesús per Maria. Tot a Maria per 
a Jesús.3

 1 RC VI, 1 i 6; Cn I, 7 3 V 342 i 347
 2 PC 25; RC VI, 13

5  La predilecció per les tres virtuts marianes d’hu-
militat, senzillesa i modèstia ens ve de Marcel·lí 

Champagnat.1 Aquestes virtuts embolcallen d’au-
tenticitat i bonesa el nostre tracte amb els  
Germans i altres persones.
Oferim ben de grat la nostra vida i els nostres talents 
al servei de l’Església i del món, fent el bé silenciosa-
ment. Conscients de les nostres limitacions, posem 
la confiança en Déu i en Maria. Només així podrem, 
com el Fundador, emprendre i realitzar qualsevol 
missió, per difícil que pugui semblar.2

 1 RC (2a) V, 1; Cn I, 8 i 11; TE 6 i 8 
 2 V 293

6  En anomenar-nos Germans, afirmem que som 
membres d’una família unida en l’amor de Crist.1 

La llar de Natzaret és el model del nostre esperit 
de família, fet d’amor i perdó, d’ajut i suport, d’oblit 
d’un mateix, d’obertura als altres i de joia.2

Aquest esperit extreu calor i força de l’amor que 
Déu té als qui ens ha donat com a Germans. I amara 
de tal manera les nostres actituds i la nostra con-
ducta que l’irradiem pertot arreu.
L’esperit de família es fonamenta i s’expressa par-
ticularment per l’amor al treball, que sempre ens 
ha caracteritzat.3

 1 RC I, 2 3 RC (2a) XI, 2; 
 2 Col 3,12-15   V 426-436

Humilitat, 
senzillesa  
i modèstia

Esperit  
de família
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7  L’espiritualitat que ens llegà Marcel·lí Champag-
nat té caràcter marià i apostòlic. Brolla de l’amor 

de Déu, es desenvolupa pel nostre lliurament als 
altres i ens duu al Pare. Així és com harmonitzem 
l’apostolat, la pregària i la vida comunitària.
Jesús ho és tot per a nosaltres, com ho fou per a 
Maria. Actuem, com Ella, amb discreció, delicade-
sa i respecte envers els altres.
Seguint l’exemple del nostre Fundador, vivim en la 
presència de Déu1 i extraiem el nostre dinamisme 
del misteri de Betlem, de la Creu i de l’Altar.2 L’èxit 
del nostre treball l’esperem només de Déu, con-
vençuts que Si el Senyor no construeix la casa, és 
inútil l’afany dels constructors.3

 1 TE 8 3 Sl 127,1; C 3, 26-29; 
 2 EE 57-60  7, 43-45; 169, 20-23 i 36

8  L’Institut, del qual ens fem membres mitjançant 
la professió religiosa, està integrat per Germans 

professos temporals i perpetus. Estem units per 
l’amor i l’obediència a les Constitucions, com a 
Germans d’una mateixa família.
Els novicis que inicien la seva vida a l’Institut parti-
cipen dels béns espirituals de la nostra família reli-
giosa.
Algunes persones poden ser afiliades a l’Institut i 
gaudeixen de beneficis similars.
L’Institut es divideix en Províncies i Districtes, amb-
dós formats per un conjunt de cases. Cada Provín-
cia o Districte és animat i governat per un Superior 
amb el seu Consell, sota l’autoritat del Germà Su-
perior general amb el seu Consell.

9  L’Institut, estès arreu del món i encarnat en di-
verses cultures, fonamenta la seva unitat en el 

patrimoni espiritual rebut pel Pare Champagnat i 

Espiritualitat

Membres  
i estructures 
de l’Institut

Unitat  
de l’Institut
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transmès pels seus deixebles.1 Aquesta unitat exi-
geix comunió de pregària i de vida fraterna, acció 
apostòlica coordinada i servei de l’autoritat a tots 
els nivells.
Formem comunitat entorn de Maria, la nostra bona 
Mare,2 com a membres de la seva família. Ens es-
forcem a romandre fidels a l’esperit de Jesús res-
suscitat, que ens atorga, com als creients de la 
primitiva Església, la gràcia de viure amb un sol 
cor i una sola ànima.3

 1 c 578 3 Ac 4,32
 2 C 23, 11

10  La consagració religiosa ens uneix d’una ma-
nera especial a l’Església i al seu misteri. En el 

si del poble de Déu, donem el testimoni profètic i 
joiós d’una vida dedicada totalment a Déu i als ho-
mes.1 Fidels al carisma de l’Institut, col·laborem en 
la pastoral de l’Església local.
Com Marcel·lí Champagnat, respectem i estimem 
el Papa, a qui reconeixem com a Superior suprem.2 
Manifestem la nostra fe i cooperem en la unitat del 
Cos de Crist per la nostra adhesió a l’ensenyament 
i a les directrius de l’Església.
Segons el desig del Fundador, la nostra caritat 
s’estén a tots els altres Instituts.3 Això no obstant, 
ens sentim units amb lligams particulars a totes 
les altres famílies nascudes de la Societat de Ma-
ria, amb les quals volem irradiar en l’Església l’es-
perit de Maria que ens és comú.
 1 LG 44 3 TE 6
 2 V 365

Comunió 
amb 
l’Església
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Capítol 2

CONSAGRACIÓ

11  Déu escull alguns homes i els crida individual-
ment per portar-los al desert i parlar-los al 

cor.1 Als que l’escolten, els separa i, mitjançant el 
seu Esperit, els converteix constantment i fa créi-
xer en ells l’amor, per encomanar-los una missió.2

D’aquesta manera, neix una aliança d’amor en la 
qual Déu es dóna a l’home i l’home a Déu; aliança 
que l’Escriptura compara amb l’esposori.3

El dinamisme intern de la consagració se situa al 
centre d’aquesta aliança.
 1 Os 2,1 3 Os 2,21; Jr 2,2
 2 Ex 3,10

12  Déu consagrà Jesús de Natzaret per la unció 
de l’Esperit1 i l’envià per donar vida al món.2 

Pel seu misteri pasqual consagra tota la humanitat 
al Pare i estableix així la Nova Aliança.
El baptisme ens compromet en aquesta aliança: 
associats a la mort de Crist, participem de la seva 
resurrecció,3 caminem amb ell i treballem en la 
construcció del Regne de Déu.
La imitació de Crist4 és la llei suprema de la nostra 
consagració baptismal i la condició del nostre total 
desenvolupament en l’amor trinitari. La participa-
ció en el misteri de Crist ens mena a la perfecció 
del nostre ésser i converteix l’existència humana 
en un culte d’amor a Déu.
 1 Lc 4,18 3 Rm 6,3-5
 2 Jn 3,16 4 Jn 13,15

Consagració 
i aliança

Consagrats 
en Crist
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13  La crida a viure els consells evangèlics en una 
família religiosa prové del Pare1 i passa per 

l’amor personal de Crist: Jesús se’l mirà i el va  
estimar.2 Aquesta mirada de predilecció sobre ca-
dascun de nosaltres és una invitació a viure la grà-
cia baptismal més radicalment.3

Meravellats i plens a vessar d’agraïment, accep-
tem lliurement en la fe la crida del Senyor: Vine i 
segueix-me.2 Ens deixem guiar per l’Esperit Sant 
en el seguiment de Crist cast, pobre i obedient. 
Amb l’acompanyament i el discerniment dels Supe-
riors, la nostra resposta d’amor s’afina progressi-
vament. Per la professió associem al sacrifici  
eucarístic del Fill4 la nostra pròpia oblació sense 
reserves.5

 1 Jn 15,16 4 LG 45, 3
 2 Mc 10,21 5 Rm 12,1
 3 PC 5, 1

14  La consagració religiosa ens fa participar, per 
títol nou, de la vida, la santedat i la missió de 

l’Església, esposa de Crist.1

Aquesta consagració en una comunitat fraterna i 
apostòlica revifa en nosaltres la gràcia de la confir-
mació. La fidelitat, renovada constantment en l’es-
perit de les benaurances, ens fa créixer en l’amor.
 1 LG 44, 1, 2 i 4

15  Responem a Déu, que ens consagra pel mi-
nisteri de l’Església, amb la professió dels

consells evangèlics de castedat, pobresa i obedi-
ència.1 La professió religiosa s’expressa mitjan-
çant vots públics, emesos davant l’Església i  
rebuts pel Superior.2 Aquesta professió ens com-
promet a viure segons el dret universal i el dret 
propi de l’Institut.3

Crida divina, 
resposta 
d’amor

Vocació dins 
l’Església

Professió  
en l’Institut
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Per la seva part, l’Institut ens acull com a membres 
seus i ens garanteix el necessari per assolir el fi de 
la nostra vocació.
 1 c 654 3 cf. 169; nota 
 2 c 1192, 1 explicativa I, sobre 
  el dret propi 

15.1  Un cop l’any renovem la nostra professió 
religiosa en comunitat, durant el recés, el 

dia de l’Assumpció o en una altra festa mariana.

15.2  La Província proporciona als Germans 
el que necessiten. Proveeix la seva for-

mació humana, espiritual i professional, tant 
inicial com permanent, atén les seves neces-
sitats pel que fa a la salut i els facilita les as-
segurances pertinents (c 670; cf. 161.8).

16  En renunciar, pels vots, a certs valors terre-
nals, afirmem vigorosament la realitat dels 

béns futurs, presents ja en el temps.1 Testimoniem 
així el poder de la gràcia, que ens mena vers el 
despreniment d’aquests valors, i denunciem allò 
que, en les relacions humanes, s’oposa als desig-
nis de Déu.
Vivint enmig del món sense ser-ne,2 les nostres co-
munitats inviten a compartir, a l’amor gratuït i uni-
versal, i a la nova vida en Crist.
 1 LG 44, 3 2 Jn 17,15-16

17  Com a homes consagrats som enviats als al-
tres, especialment als joves, per revelar-los 

Jesucrist. L’acció apostòlica forma part de la ma-
teixa naturalesa de la nostra família religiosa.1

Fidels al Pare Champagnat, ens dediquem amb en-
tusiasme, com els nostres primers Germans, a la 

Anunci del 
món venidor

Missió 
apostòlica
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tasca que l’obediència ens confia, d’acord amb la 
finalitat de l’Institut i en comunió amb l’Església. 
Vetllem perquè la nostra acció apostòlica brolli 
sempre de l’íntima unió amb Déu, la fortifiqui i l’afa-
voreixi.
 1 PC 8, 2

18  Maria, escollida per Déu perquè li pertanyés 
totalment, és el model de la nostra consa gra-

ció. A l’Anunciació, acull amb fe la paraula del  
Senyor; s’abandona amb joia i amor a l’acció de 
l’Esperit, per la total donació d’ella mateixa.
El seu cor de dona i de mare conegué les satisfac-
cions i dificultats de la vida. Visqué al costat de 
Jesús, amb una total confiança en el Pare, fins a la 
Creu. En la glòria de Crist Ressuscitat és mare, de 
manera especial, dels qui es consagren a Déu.1

Dedicats completament a Maria i segurs que inter-
cedeix per la nostra perseverança en la fidelitat, li 
agraïm vivament el do de la nostra vocació.
El nostre Fundador, que tant aprengué de Maria, 
continua essent per a nosaltres un model de dona-
ció sense mesura a Déu i als altres. La seva vida 
ens recorda l’ideal que proposava als seus primers 
deixebles: Fer-se Germà és comprometre’s a fer-
se sant.2

 1 LG 53, 58 i 59 2 V 476

EL CONSELL EVANGÈLIC DE CASTEDAT

19  Jesucrist dóna sentit i valor al celibat viscut 
pel Regne. Volgué néixer de Maria Verge i viure 

enterament dedicat a les coses del seu Pare. Amb 
això manifestà el seu total lliurament a Déu i la uni-
versalitat del seu amor redemptor.

Amb Maria  
i el nostre 
Fundador

Rere les 
petjades de 
Crist verge
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En les seves relacions humanes, que anaven més 
enllà de les tradicions de la societat del seu temps,1 
Jesús se’ns presenta totalment home i perfecta-
ment cast.
El contemplem respectuós amb tothom i sensible 
a qualsevol misèria. El descobrim senzill i bonda-
dós, capaç de suscitar el millor en el cor d’aquells 
amb qui es troba.
 1 Jn 4,27 

20  Pel consell evangèlic de castedat, Jesús ens 
crida a viure com ell, enterament per a Déu i 

per als altres. El nostre compromís en el celibat 
per causa del Regne del Cel1 és resposta a aquella 
crida i anunci d’aquest Regne; realitza a la terra la 
unió amb Déu sense mediació conjugal i ens fa 
viure com a germans de tothom.2

En emetre el vot de castedat, acceptem el do del 
Pare3 i ens comprometem en una relació d’amor, 
única i sense reserves, amb Crist; renunciem a 
l’amor conjugal i a la paternitat humana, i vivim la 
continència perfecta en el celibat.4

 1 Mt 19,12 3 ET 15
 2 ET 13 4 c 599

21 Cerquem en Maria, com el Pare Champagnat, 
guia i suport en l’aprenentatge de la castedat.1 Ella 
és la dona que, per primer cop en la història, vis-
qué la virginitat per causa de Crist.2 I l’Esperit Sant 
la féu fecunda.
En acollir-la a casa nostra,3 aprenem a estimar tot-
hom i esdevenim, també, signes vius de la tendre-
sa del Pare. Acollim els joves que ens són confiats, 
amb cor obert i disponible. Maria ens inspira una 
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resposta desinteressada a les seves crides i una 
sol·licitud constant per ells. 
 1 V 419; C 259, 7-8 3 Mt 2,14.21; Jn 19,27
 2 Lc 1,38   

22  El nostre vot de castedat ens insereix més pro-
fundament en el misteri de l’Església.

Els esposos cristians signifiquen les noces de Crist 
amb la seva Església;1 pel nostre celibat expres-
sem la realitat d’aquestes noces, tot anunciant l’ar-
ribada d’un món nou on Déu ho serà tot en tots.2

La fidelitat dels esposos ens estimula a estimar el 
Senyor amb tot el nostre ésser. El nostre celibat, 
viscut amb alegria, anima els esposos a romandre 
units fins a la mort, pot il·luminar a qui les circums-
tàncies de la vida no han permès de contreure ma-
trimoni i impulsa a la donació total de si mateixos 
aquells a qui el Senyor crida a la vida consagrada.
 1 LG 11, 2 2 PC 12, 1

23  La nostra comunitat és el camp d’aplicació 
més proper de l’amor universal a què ens hem

compromès. Aquest amor s’expressa, també,  
en l’acolliment que donem a tots els que se’ns 
apropen.
L’amor als nostres Germans serà senzill i cordial, 
atent per tal d’endevinar les seves dificultats, prou 
humil per compartir les seves alegries i generós 
per lliurar-nos a tots.
La vida fraterna és un excel·lent suport per al des-
envolupament total de la nostra castedat.1 En els 
moments en què la soledat del celibat ens pesi, 
cadascú ha de poder comptar amb la comprensió 
dels Germans. La seva amistat afavoreix el nostre 
equilibri personal. L’esperit de fe i la confiança recí-

En el misteri 
de l’Església

En el si  
d’una 
comunitat
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proca faciliten l’obertura, el compartir i, si calgués, 
la interpel·lació.
 1 PC 12, 2

23.1  L’acolliment en comunitat serà senzill i 
prudent, decidit de comú acord. Es ga -

rantiran els temps de pregària, treball i des-
cans, indispensables en la vida comunitària 
(cf. 62).

24  La castedat ben viscuda obre els nostres cors 
a l’amistat, do de Déu i rostre humà del seu 

amor.1 Com a consagrats, estimem com a ger-
mans i germanes en Crist les persones amb qui 
ens trobem.
Acollim el seu amor com a expressió de l’amor del 
Senyor, tot i sabent, tanmateix, que només Ell pot 
sadollar la nostra necessitat d’amor.
Conscients de la nostra fragilitat, reconeixem la 
necessitat de reserva i vigilància en les nostres re-
lacions humanes, i ens abstenim de tota amistat 
exclusiva o possessiva.
 1 Jn 11,3-5 

24.1  Hem d’evitar en la nostra vida de caste-
dat un doble escull: oblidar que el vot 

és una crida a l’amor i perdre de vista allò que 
és específic de l’amor d’un consagrat.
D’una banda, hem de lluitar contra la tendèn-
cia a tancar-nos a l’amistat dels altres, espe-
cialment a la dels nostres Germans. De l’al-
tra, hem de practicar la prudència. Aquesta 
ens ha de guiar en les nostres relacions per-
què les nostres amistats siguin coherents 
amb la castedat consagrada i no ens allunyin 
de la pregària, l’apostolat o la comunitat. Si 

Castedat i 
amistat
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cal, comuniquem al nostre Superior la dificul-
tat en què ens trobem.

25  Per nodrir el nostre tracte d’amor amb el  
Senyor, som fidels a la trobada amb ell en la 

pregària, especialment en la meditació. Po-
drem així assumir en pau la soledat inherent al 
celibat.
En rebre Jesús en l’Eucaristia, trobem la força per 
continuar pel camí iniciat, malgrat les dificultats, 
que varien segons les cultures, el tarannà i les eta-
pes de la vida.
En les temptacions i lluites, ens obrim a l’acció de 
Crist, que guareix les nostres ferides, ens allibera 
dels nostres desitjos egoistes i ens fa fills de la 
resurrecció.1 Recorrem a la direcció espiritual i al 
sagrament de la reconciliació, font d’amor renovat.
 1 Lc 20,36

26  L’ascesi cristiana, per les renúncies que supo-
sa,1 ens ajuda a arribar a la maduresa en l’amor.

Donem importància a tot el que afavoreix el nostre 
equilibri físic i psíquic.2 Actuem amb lucidesa i pru-
dència en l’elecció d’esbarjos i mitjans de comuni-
cació social.3 Adeqüem la nostra conducta a la veu 
d’una consciència delicada. Acceptem les dificul-
tats de la vida, units amb Crist en la seva passió. 
Purifiquem el nostre cor per pertànyer-li totalment 
i ser lliures per estimar aquells a qui som enviats.
 1 Lc 9,23-24; Ga 5,24  3 c 666
 2 PC 12, 2

26.1  Per assolir el domini dels sentits i del 
cor i assumir equilibradament el nostre 

vot de castedat, emprem els mitjans ade-
quats, especialment:

Castedat, 
pregària, 
sagraments
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–  educació i formació psicològiques en el 
camp de la sexualitat, de l’afectivitat i de les 
relacions humanes;

– vida comunitària oberta i equilibrada.

27  La nostra castedat en el celibat consagrat és 
signe de contradicció per al món. Testimoniem 

valors d’Evangeli quan practiquem el respecte a les 
persones, la puresa de vida i l’amor misericordiós 
amb els qui la societat menysprea.
El celibat, viscut amb generositat, afavoreix la nos-
tra realització personal, esdevé font especial de 
fecunditat espiritual per a la família humana,1 ens 
fa més disponibles i fa que el nostre amor arribi a 
la seva plenitud.
Conscients que la castedat és fruit de l’Esperit 
Sant, demanem per a tots els consagrats la gràcia 
de ser-hi fidels per tal que experimentin la joia pro-
mesa als cors no dividits.2

 1 LG 42, 3 2 1Co 7,32-35

27.1  El dissabte, o bé un altre dia elegit per 
la Província, dejunem o fem una pregà-

ria especial o practiquem un acte de caritat, 
per obtenir, per intercessió de Maria, el do de 
la castedat.
Som fidels a les pràctiques particularment 
apreciades pel nostre Fundador, com ara la 
devoció a la Immaculada Concepció i la con-
sagració a Maria.

EL CONSELL EVANGÈLIC DE POBRESA

28  En el seu amor per nosaltres, Crist, que essent 
ric es féu pobre,1 ens apressa a participar en 

la seva pobresa. Neix en la indigència,2 viu del seu 
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propi treball, anuncia als pobres la Bona Nova3 i els 
proclama benaurats. Conscient d’haver-ho rebut tot 
del Pare, s’abandona lliurement en les seves mans 
i s’oblida d’ell mateix fins a morir en la Creu.
Per amor, caminem rere les petjades de Jesús per 
tal d’aprendre d’ell com viure plenament el nostre 
vot de pobresa en el despreniment.
 1 2Co 8,9 3 Lc 4,18
 2 Lc 2,7

29  El consell evangèlic de pobresa implica una vida 
pobra de fet i d’esperit.1 Renunciem a usar i dis-

posar, sense autorització, de diners o de qualsevol 
altra mena de béns materials d’algun valor.2

Conservem, tanmateix, la propietat dels nostres 
béns, la capacitat d’adquirir-ne d’altres i la d’afegir 
al patrimoni el que aquest pugui produir; cedim, 
però, a d’altres la seva administració. Podem tam-
bé renunciar a aquest patrimoni amb el permís 
dels Superiors.3

 1 PC 13, 2 3 c 668, 4
 2 c 600

29.1  En l’ús dels diners, el Germà actua sota 
la dependència del seu Superior imme-

diat, a qui passa comptes regularment de les 
quantitats posades a la seva disposició.

29.2  Per a disposar d’un regal, en diners o 
en espècie, el Germà necessita autorit-

zació del Superior.

29.3  Abans de la professió, el novici cedirà 
l’administració dels seus béns a qui vul-

gui i disposarà lliurement de l’ús i usdefruit 
d’aquests (c 668, 1).

El vot de 
pobresa
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29.4  Abans de la professió perpètua, el Ger-
mà farà testament, que sigui vàlid se-

gons el dret civil (c 668, 1).

29.5  Per a modificar aquests actes, cal el per-
mís del Germà Provincial o, en cas d’ur-

gència, del Superior local (c 668, 2).

29.6  Tot allò que el Germà obté pel seu tre-
ball o per pertànyer a l’Institut, i el que 

rep en concepte de pensions, subvencions, 
assegurances, salaris o prestacions socials, 
ho adquireix per a l’Institut (c 668, 3).

29.7  El que un Germà rep per drets d’autor 
pertany a l’Institut. Les Normes de la 

Província, en conformitat amb la legislació 
del país, reglamentaran el que correspon a 
aquests drets.

29.8  Al cap de deu anys de la professió perpè-
tua, el Germà pot renunciar al seu patri-

moni. Per a això, adreça la petició al Germà 
Provincial, qui, segons el seu parer i el del seu 
Consell, la tramet al Germà Superior general, 
a qui correspon prendre la decisió (c 668, 4; 
cf. 150.1.4).

29.9  Sense permís del Germà Provincial, els 
Germans no poden acceptar l’adminis-

tració de béns que pertanyin a altres perso-
nes físiques o jurídiques. Tampoc no poden 
sortir-ne fiadors, encara que sigui amb els 
seus propis béns (c 285, 4; c 672).
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29.10  El Germà rebutja les ofertes que li fan 
a títol personal, com ara viatges, esta-

des fora de la comunitat i objectes de valor, 
ja que, encara que no suposin cap despesa 
per a la comunitat, poden ferir la pobresa i la 
vida comuna.

29.11  El Capítol provincial ha d’establir les 
normes pel que fa als objectes d’ús 

personal i aquelles relatives a l’ús dels diners 
posats a disposició dels Germans per dife-
rents necessitats (estudis, viatges, vacances) 
(cf. 151.1.3).
Pot, també, proposar altres normes que cre-
gui necessàries o útils per a la pràctica de la 
pobresa, tenint en compte les situacions lo-
cals. En aquest cas, el Germà Provincial amb 
el seu Consell entrarà en diàleg amb el Ger-
mà Superior general (cf. 150.2.10).

30  El Magníficat1 ens revela el cor de Maria, que, 
amb els pobres d’Israel, posa la seva confian-

ça en la fidelitat del Senyor.2 Amb Josep, el fuster, 
conviu amb la gent humil de Natzaret.3 Des de 
l’Anunciació fins al Calvari, Maria dóna el seu con-
sentiment actiu a totes les formes de deseiximent 
que Déu li demana.4

Amb ella, deixem que es vagin trencant a poc a 
poc els nostres lligams terrenals, dòcils a la volun-
tat purificadora del Senyor, que modela en nosal-
tres un cor de pobre.
 1 Lc 1,46-55 3 Lc 2,24
 2 LG 55 4 Lc 2,48-50

31  La pobresa espiritual ens manté en total de-
pendència del Pare. Es manifesta en el recurs 
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al Superior, en l’acceptació dels nostres límits i de 
l’ajuda dels altres.
Aquesta pobresa ens impulsa incessantment a la 
pregària, que revifa el coratge i la confiança, i ens 
fa descansar en la pau del pobre que s’abandona a 
la Providència.1

 1 Mt 6,25-34  

32  Concretem la pobresa personal i comunitària 
mitjançant una vida laboriosa i sòbria, tot defu-

gint el superflu.1

La nostra pobresa es manifesta també en la senzi-
llesa que ha de caracteritzar la nostra manera de 
ser, el nostre estil de vida i la nostra acció apostò-
lica.
La pobresa ens demana de fer fructificar els talents 
i de compartir2 el que som i tenim, en especial el 
nostre temps personal.
 1 PC 13, i 6 2  Is 58,7; Ac 4,32;  

GS 69, 1

32.1  La comunitat avalua periòdicament l’ús 
que fa dels seus béns i examina el seu 

estil de vida i allotjament, per tal de veure en 
quina mesura testimonia la pobresa religiosa 
(PJ 3.1.1.).

32.2  Fidels a la tradició marista i per esperit 
de pobresa i solidaritat amb els pobres, 

realitzem els petits treballs manuals que se 
solen presentar a les nostres cases.

32.3  Tant en les compres com en les 
construc cions, vetllem per mantenir la 

senzillesa.

Treball, vida 
senzilla i 
comunicació 
de béns
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33  El Pare Champagnat manifesta el seu cor de 
pobre sobretot per la seva confiança en la Pro-

vidència.1 La fundació de l’Institut és una prova 
sempre actual que la fe permet totes les audàcies.
El nostre Fundador, que tant estimà els pobres, ha 
volgut enviar-nos preferentment a ells,2 sense ex-
cloure ningú. La vida austera dels seus primers 
deixebles els permetia sentir-se com un més entre 
aquells a qui es dedicaven.
La Valla3 és per a cadascun de nosaltres una cri-
da a viure en la senzillesa i el despreniment, tant 
personalment com comunitàriament i provincial-
ment.4

 1 V 297-298 3 V 63
 2 V 383 4 V 229-230

33.1  A exemple del Pare Champagnat, accep-
tem, sense lamentar-nos, les situacions 

de pobresa que ens ofereixen l’ocasió de po-
sar la nostra confiança en Déu. Evitem de 
confiar massa en els mitjans humans.

34  Per fidelitat al Crist i al Fundador, estimem els 
pobres.1 Beneïts per Déu, atreuen sobre nos-

altres les seves bondats i ens evangelitzen.
Guiats per l’Església2 i segons la nostra pròpia  
vocació, ens fem solidaris dels pobres i de les  
seves causes justes. Els donem preferència arreu 
on som, independentment de la feina que fem. 
Apreciem els llocs i les cases que ens permeten 
compartir la seva condició i aprofitem les ocasions 
que ens posen en contacte amb la realitat de la 
seva vida quotidiana.
La preocupació pels pobres ens impulsa a desco-
brir les causes de la seva misèria i a alliberar-nos 
de tota mena de prejudici o indiferència pel que fa 
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a les seves persones. Per això mateix, ens sentim 
més responsables dels béns que estan a la nostra 
disposició i que hem de compartir amb les perso-
nes més necessitades. Evitem d’ofendre’ls amb un 
ritme de vida massa benestant.3

La nostra missió d’educadors dels joves ens com-
promet a treballar per la promoció de la justícia.
 1 V 529 3 PJ 2.6
 2 ET 17 i 18

34.1  A l’inici del seu mandat, el Germà Pro-
vincial estableix un pla per continuar i 

augmentar, si pot ser, el que la Província fa 
pels més necessitats. Comunica aquest pla al 
Germà Superior general. Igualment, avalua 
l’aplicació de les Normes de la Província 
quant a la pràctica de la pobresa (cf. 150.2.6).

34.2  En elaborar el pressupost anual, la co-
munitat preveu la quantitat destinada 

als pobres, d’acord amb les directrius del 
Germà Provincial. Cerca així mateix la manera 
d’incrementar-la privant-se de coses útils i 
fins i tot necessàries (cf. 58.1; 162.3).

35  Tot seguint les petjades del Salvador, fem 
camí per la senda del deseiximent interior. El 

despreniment dels béns terrenals ens allibera de 
les preocupacions excessives.1 Per tal de ser tes-
timonis creïbles,2 renunciem als privilegis que ofe-
guen la nostra llibertat evangèlica.
Per aquest camí de pobresa, ens fem cada cop 
més compassius amb els homes i més oberts a 
les meravelles de Déu. La nostra vida senzilla i 
lliurada revela el rostre de l’Església pobra i servi-
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dora, i és testimoni del goig promès als qui tenen 
cor de pobre.3

 1 Lc 12,13-21 3 Mt 5,13
 2 ET 22

EL CONSELL EVANGÈLIC D’OBEDIÈNCIA

36  Tota l’existència de Jesús fou comunió amb la 
voluntat del Pare,1 de qui se sabia Fill molt es-

timat. Respon a aquest amor amb total disponibili-
tat a la seva missió redemptora. El seu aliment és 
fer la voluntat del qui l’ha enviat.2 Assumeix la con-
dició de servent3 i, sofrint, aprèn el preu de l’obe-
diència.4 Ressuscitat per Déu, esdevé causa de 
salvació universal.
Jesús és per a nosaltres exemple perfecte que in-
tentem seguir. Moguts per l’Esperit Sant, cerquem 
en tot la realització de la voluntat del Pare, i ens 
unim així al misteri pasqual del Fill.5

 1 He 10,7 4 He 5,8
 2 Jn 4,34 5 PC 14, 1
 3 Fl 2,7

37  El consell evangèlic d’obediència, assumit 
amb esperit de fe i d’amor en el seguiment de 

Crist, obedient fins a la mort, ens obliga a la sub-
missió als Superiors legítims, que representen 
Déu, quan manen quelcom d’acord amb les Consti-
tucions.1

 1 c 601

37.1  Solament els Superiors majors, i en ca-
sos excepcionals, poden donar ordre 

formal en virtut del vot.

Rere les 
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de Crist 
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37.2  Per raons pastorals i en cas de falta 
greu, el Superior major té l’obligació de 

prevenir el Germà mitjançant admonició escrita.

38  Tota la vida de la Verge és prolongació del seu 
Fiat.1 Esdevé Mare de Déu per la seva obe-

diència i coopera en la missió redemptora del seu 
Fill. És benaurada perquè escolta i posa en pràcti-
ca la Paraula de Déu.2

Com a Germans Maristes, ens posem a l’escola de 
la Serventa del Senyor i responem a la seva invita-
ció: Feu tot el que ell us digui.3 D’ella aprenem la 
docilitat a l’Esperit i l’obediència valenta i lúcida.
 1 Lc 1,38 3 Jn 2,5; C 259, 10-13
 2 Lc 1,45; 11,28

39  En tot el que emprèn, el Pare Champagnat vol, 
en primer lloc, fer la voluntat de Déu, la qual 

cerca en la pregària, la consulta, la mediació dels 
Superiors1 i l’atenció als signes dels temps. En  
totes les circumstàncies, malgrat les contradicci-
ons i oposicions, obeeix els Superiors i veu en ells 
Jesucrist en persona. Seguint l’exemple del Funda-
dor, fem de l’esperit de fe la base de la nostra 
obediència,2 la qual ens fa disponibles per a la tas-
ca que l’Institut ens confia.3

 1 V 361 3 C 36, 12-14
 2 TE 4

40  Per amor a la voluntat de Déu i desig d’a-
complir-la durant tota la vida, acceptem una 

sèrie de mediacions. 
Cadascun de nosaltres ha d’obeir el Papa, en virtut 
del vot d’obediència i tot.1 Entre les altres mediaci-
ons tenim la jerarquia de l’Església2 i la nostra famí-
lia religiosa amb les seves Constitucions, Capítols 
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i Superiors.3 Recorrem a elles sobretot en les deci-
sions importants.
Superiors o no, tots som dipositaris del carisma 
del Fundador. Per això hem d’exercir la mediació 
de manera recíproca, segons els dons rebuts i la 
funció de cadascú.
 1 c 590, 2 3 PC 14, 2
 2 Lc 10,16

40.1  Escoltem la veu dels pastors de l’Esglé-
sia i actuem d’acord amb el Bisbe, con-

forme al dret universal, en l’organització de 
les obres d’apostolat, segons el carisma i el 
dret propi de l’Institut (c 678; cf. nota explica-
tiva I, sobre el dret propi).

40.2  Un Germà no acceptarà, sense permís 
del Germà Provincial, càrrecs o oficis 

fora de l’Institut (c 671).

40.3  En l’exercici d’un apostolat extern a 
l’Institut, el Germà depèn dels seus Su-

periors i roman subjecte a la disciplina de 
l’Institut (c 678, 2; cf. 89.1).

41  L’obediència en comunitat demana a cadascú 
que desenvolupi l’esperit de comunió i la fideli-

tat interior a les mocions de l’Esperit Sant.
El discerniment espiritual1 i el diàleg2 sincer i lliure 
amb el Superior i amb els Germans són mitjans im-
portants per a correspondre al projecte del Pare. En 
aquesta recerca, haurem de renunciar, no poques 
vegades, a la nostra manera personal de veure les 
coses, per tal d’acceptar el que la comunitat, d’acord 
amb el Superior, considera com a voluntat de Déu.
 1 Rm 12,2 2 ES 66

Obediència  
en comunitat
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42  El Germà proposat per a Superior, després de     
dialogar amb el Superior major, i tot posant la 

seva confiança en Déu, que li confia aquesta mis-
sió, l’acceptarà amb senzillesa.1

El Superior exercirà el seu càrrec com un servei.2 
Serà el primer a obeir les Constitucions i animarà 
els Germans, amb el seu exemple, a seguir el camí 
de Crist. Cal que es mantingui atent a l’acció de 
l’Esperit3 per la pregària assídua i l’escolta als seus 
Germans. En les entrevistes discernirà amb cadas-
cun d’ells el que el Senyor els va demanant.
 1 C 197, 8-12  3 1Co 2,10-16
 2 Jn 13,13-14; PC 14, 3

43  Les comunitats, les Províncies i l’Institut, cri-
dats a viure l’obediència evangèlica pel Regne, 

cerquen constantment la voluntat de Déu. Pot re-
sultar difícil de reconèixer-la, sobretot en períodes 
de canvis profunds i de renovació. La discernim en 
ambient de pregària per arribar a decisions, 
d’acord amb els Superiors.1

Aquest discerniment en l’Esperit Sant exigeix espe-
rit de fe, escolta de la Paraula, fidelitat al carisma 
de l’Institut, encertada interpretació dels signes 
dels temps2 i renúncia a interessos de persones o 
de grups.
 1 cf. 122  2 GS 4, 1

44  La submissió al Pare ens converteix, com a 
Crist, en servidors dels nostres Germans. In-

dependentment de la seva ocupació, cadascú  
participa, segons els seus mitjans, en les activitats 
de la comunitat, tot posant les seves qualitats al 
servei de tothom i de la missió apostòlica.1

Vivim el misteri de l’obediència a través dels esde-
veniments i les ocupacions ordinàries. És un llarg 
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camí, però les dificultats que sobrevenen no ens 
han de desanimar. Per la nostra fidelitat humil, as-
solirem la unificació de la nostra persona en l’amor 
i la maduresa espiritual en la llibertat dels fills de 
Déu.2 L’acceptació de la mort serà el nostre darrer 
acte d’obediència filial.3

 1 1Pe 4,10-11 3 Lc 23,46
 2 PC 14, 2

45  La pràctica de l’obediència evangèlica expres-
sa la nostra llibertat i disponibilitat per a la mis-

sió de l’Església. Enforteix la nostra feblesa.1 En 
obeir, denunciem la recerca i l’abús de poder,2 com 
també les ideologies que violen els drets de la 
persona o fan un absolut de l’autonomia personal. 
Alhora, anunciem Jesucrist com a Senyor,3 ser-
vent obedient en qui Déu realitzà el seu designi de 
salvació.
 1 2Co 2,9-10 3 Ac 2,36; Fl 2,9-11
 2 Mt 20,20-28

EL NOSTRE CAMÍ DE CONSAGRATS

46  La nostra vida de consagrats és fer camí en la 
fe, l’esperança i l’amor.

Jesús ens ha interpel·lat a cadascun de nosaltres.1 
Hem escoltat les paraules no tingueu por2 i hem 
superat les nostres pors i vacil·lacions per com-
prometre’ns en el seu seguiment.
Guiats pel Pare Champagnat, avancem junts, dia 
rere dia, amb el cor ple d’agraïment i encoratjats 
pel testimoniatge de fidelitat dels Germans que 
ens han precedit.
En el nostre caminar potser arribarem a experi-
mentar el dubte, la tebiesa, la sequedat del cor i 
fins els seus deliris en la recerca de falsos con-
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sols. De tot això, en sortirem vencedors, gràcies, 
especialment, al recurs a Maria i amb l’ajut dels 
nostres Germans.
Segurs de la fidelitat de Déu,3 no posem en dubte 
la seva crida. Sentirem llavors el goig d’estar vivint 
de debò el nostre lliurament total a Déu i als altres.
 1 Mt 9,9 3 Lm 3,22-23; Rm 11,29
 2 Lc 1,30
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Capítol 3

COMUNITAT MARISTA

47  L’amor trinitari és la font de la vida comunità-
ria. El Pare vol que tots els homes formin una 

sola família i que s’estimin com a germans.1 Jesús 
establí una comunitat apostòlica. Pregà, a més, 
perquè fóssim u com ell i el seu Pare.2

Responem a la crida de Crist per la voluntat de 
viure units en una comunitat de consagrats. La 
nostra unitat testimonia així que Déu és amor i que 
aquest amor, vessat en els nostres cors per l’Espe-
rit Sant,3 és més fort que no pas les nostres limita-
cions humanes.
 1 GS 32 3 Rm 5,5
 2 Jn 17,20-23

48  A exemple de la comunitat dels Apòstols reunits 
en l’Esperit Sant el dia de la Pentecosta, reconei--

xem entre nosaltres la presència de Maria,1 Mare de 
l’Església. Ella ens ajuda a viure fraternalment i ens fa 
comprendre millor que formem el Cos de Crist.2

Com Maria en la Visitació3 i a Canà,4 estem ama-
tents a les necessitats de la nostra comunitat i del 
món. Com ella a Natzaret, portem una vida senzilla 
i laboriosa.
 1 Ac 1,14 3 Lc 1,39.56
 2 Rm 12,5 4 Jn 2,1-5
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49  El Pare Champagnat convertí la comunitat dels 
primers Germans en una vertadera família.1 Va 

compartir en tot la vida dels Germans a La Valla2 i 
a L’Hermitage, i va desviure’s totalment per ells. 
Sabeu, els deia, que només respiro per vosaltres; 
que no hi ha cap veritable bé que no demani a Déu 
cada dia per a vosaltres i que no estigui disposat a 
aconseguir-vos-el a costa i tot dels sacrificis més 
grans.3

En reciprocitat, els Germans se l’estimaven com a 
pare.4 Vora seu i entorn la bona Mare, aprofundien 
el sentit de la fraternitat, de l’abnegació i de la do-
nació als altres.
Fidels a aquest heretatge, transmès per generacions 
de Germans, responem al desig del Fundador tot 
amarant la nostra vida comunitària d’un gran espe-
rit de família: Estimeu-vos els uns als altres com 
Crist us ha estimat. Que no hi hagi entre vosaltres 
sinó un sol cor i un mateix esperit.5

 1 C 132, 14-22 4 V 145; C 238, 6-7
 2 V 76-78 5 TE 5
 3 V 438-439; C 168, 
   34-37

49.1 Per fomentar l’esperit de família:

1  vivim les nostres relacions fraternes 
amb joia, respecte mutu i cordialitat;

2  oferim una acollida sol·lícita als  
Germans de la Província i de l’Institut;

3  expressem el nostre sentit de fraterni-
tat en les festes de família: celebra-
cions jubilars, aniversaris, trobades 
provincials;

Comunitat 
a l’estil dels 
nostres 
orígens
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4  dediquem de bon grat algun temps als tre-
balls d’arranjament i manteniment de la 
casa o de la propietat;

5  participem en moments de descans comu-
nitaris i en activitats de lleure.

50  Els vots, expressió del nostre amor al Senyor, 
són un factor d’unió de la comunitat marista. 

La castedat, en alliberar el cor de les formes posses-
sives de l’afecte, li dóna l’amplitud i la força de l’amor 
universal. La pobresa posa a disposició dels altres allò 
que som i tenim. L’obediència orienta la comunitat en 
la recerca i l’acompliment de la voluntat de Déu.

50.1  El projecte de vida comunitària és un 
mitjà important per a construir la comu-

nitat marista. Permet exercir la coresponsabi-
litat en la recerca de la voluntat de Déu. El 
Capítol provincial decideix sobre l’obligatorie-
tat d’aquest projecte per a les comunitats.
Aquest projecte fa referència a determinats 
punts de les Constitucions en relació amb la 
situació concreta de la comunitat. Té en 
compte les prioritats de la Província, precisa-
des pel Germà Provincial, d’acord amb les 
orientacions del Capítol. Ha de ser aprovat 
pel Germà Provincial (cf. 150.2.7).

50.2  On el projecte de vida comunitària no 
sigui obligatori, el Capítol provincial 

assenyalarà la manera de substituir-lo.

Comunitat de 
consagrats
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51  Ens acceptem com som, diferents i comple-
mentaris. Cadascú s’interessa per la vida i el 

treball dels altres. Conreem la delicadesa, aquesta 
finor de cor que sap adonar-se del Germà que es 
troba en dificultat i l’ajuda amb tacte.1 Superem el 
nostre egoisme i la nostra susceptibilitat per rebre 
amb senzillesa l’avís fratern.2 Sabem perdonar i 
demanar perdó i tractem d’eliminar del nostre cor 
tota mena de ressentiment.3

La nostra comunitat esdevé així un àmbit d’amistat 
i d’intercanvi, on s’eixamplen les qualitats humanes 
i els dons espirituals de cada Germà.4

 1 Ga 6,1 3 Mt 5,23-24
 2 Mt 18,15-17 4 Ef 4,11-12

52  El Superior representa Crist en el si de la co-
munitat.1 Per la seva presència atenta i dispo-

nible,2 ajuda a crear un clima d’entesa i d’harmonia 
entre els Germans. Estimula i coordina l’esforç 
comú i garanteix la continuïtat i la unitat d’acció de 
tots.
Principalment a través del Superior local i gràcies a 
la seva animació, la comunitat resta unida a la Pro-
víncia i es converteix en cèl·lula viva de l’Institut.
 1 R III, 1 2 Lc 12,42; c 618-619

52.1  L’entrevista amb el Superior afavoreix la 
comprensió i l’harmonia en la comuni-

tat; és un element d’encoratjament i de crei-
xement espiritual. El Superior s’entrevista  
periòdicament amb cada Germà (c 630, 5).

53  Tot seguint l’exemple i l’ensenyament del Pare 
Champagnat, la comunitat considera el Germà 

jove com un do de Déu i una atenció de Maria.1  
El Germà jove aporta la riquesa del seu esperit i 
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del seu cor, especialment l’entusiasme i el desig 
d’autenticitat. Acollit i encoratjat, troba en la vida 
comunitària un ambient propici per a consolidar la 
seva vocació.
El Germà que arriba a l’edat madura, enriquit per 
l’experiència dels seus èxits i fracassos, inverteix en 
la comunitat el seu dinamisme i equilibri; en corres-
pondència, en rep suport i estímul per a assumir 
plenament la seva vocació.
La perseverança dels Germans grans és un tes-
timoniatge de la fidelitat del Senyor. Aquests  
Germans no creuen acabada la seva tasca, sinó 
que tracten de servir en tot allò que les seves for-
ces els permeten, i s’interessen pel treball dels 
Germans en actiu. Per la pregària i l’oferiment de 
les seves malalties exerceixen un apostolat eficaç. 
La comunitat els envolta de respecte i estimació.
 1 V 451-454; C 56, 9-10; EE 24-35

54  La comunitat, a exemple del Fundador, consi-
dera el Germà malalt o que pateix com a motiu 

de benediccions1 i li ofereix les atencions i l’assis-
tència espiritual que necessita.
Per la seva part, el Germà cerca fortalesa en el 
Senyor i en Maria. Recorda que amb els seus pati-
ments, units als del Redemptor, completa en la 
seva carn allò que manca als sofriments de Crist2 
per a la salvació del món.
 1 V 440-441  2 Col 1,24

54.1  Tots els Germans, especialment els  
Superiors, es manifesten bondadosos i 

pacients amb els Germans malalts. Els visi-
ten, els encoratgen i preguen per ells. La  
comunitat marista està amatent per oferir 
l’ajuda del sagrament de la unció als seus 
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membres ancians o malalts. Aquests, per la 
seva banda, acullen aquesta gràcia amb fe i 
s’abandonen a la voluntat de Déu (Jm 5,14). 

55  La comunitat es mostra sol·lícita amb el  
Germà que arriba al terme de la seva vida.

Tots el consolen amb la seva presència i pregària. 
L’Eucaristia, rebuda com a viàtic, l’ajuda a consu-
mar la seva consagració. D’aquesta manera, el 
Germà pot assaborir la felicitat de morir en la famí-
lia de Maria.1 
Preguem sovint pels nostres difunts. Per la comu-
nió dels sants, ens sentim units als Germans que ja 
es troben vora el Pare.2

 1 V 254 2 LG 49

55.1  En la mort del Germà Superior general, 
d’un antic Superior general o d’un mem-

bre o antic membre del Consell general, cada 
comunitat de l’Institut celebra una missa i 
resa l’ofici de difunts.

55.2  En la mort d’un novici o d’un Germà, 
cada comunitat de la Província celebra 

una missa i resa l’ofici de difunts.

55.3  En la mort d’un novici o d’un Germà, la 
seva comunitat celebra trenta misses i 

resa l’ofici de difunts.

55.4  En la mort dels pares d’un Germà, la 
seva comunitat celebra una missa i 

resa l’ofici de difunts.

55.5  El primer dilluns de mes, cada comunitat 
celebra una missa pels difunts: Germans,

El Germà 
moribund
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pares i familiars dels Germans, afiliats, antics 
alumnes, col·laboradors i benefactors.

55.6  Durant el recés anual, celebrem una 
missa d’aniversari i resem l’ofici de 

difunts.

55.7  Els sufragis en favor dels difunts poden 
ser augmentats pel Germà Provincial o 

pel Germà Superior, segons els costums locals.

56  El nostre amor fraternal es fa extensiu a la 
famí lia de cada Germà. Es manifesta per l’acolli-

da cordial en les nostres comunitats i per la pre-
gària, sobretot arran dels esdeveniments feliços o 
dolorosos.1 La consagració religiosa fa més profund 
i delicat l’amor que professem als nostres familiars.
 1 C 180, 26-30

56.1  Les relacions amb la família, especialment 
pel que fa a les visites, són regulades 

per les Normes de la Província, tenint en 
compte la diversitat de cultures i les exigènci-
es de la vida religiosa marista (cf. 151.1.3).

57  La pregària en comú1 és un element essencial 
en la vida de la comunitat marista. Reunida en 

nom de Jesús, la comunitat es construeix cada 
dia, especialment per la pregària.
Tots som solidàriament responsables d’aquesta 
pregària; cadascú és ajudat per la presència i 
l’exemple dels Germans. Hi convergeixen els ele-
ments que formen la trama diària de les nostres 
vides. La pregària comunitària ateny el seu cim en 
la celebració de l’Eucaristia.2

 1 Ac 1,14; 2,42 2 SC 10
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58  Pel testimoniatge d’amor fratern de consa-
grats, la comunitat ja és evangelitzadora en 

l’Església local. A més, ofereix als seus membres 
els mitjans escaients a la finalitat de l’Institut.
Oberta a l’acció pastoral, la comunitat fa seu el 
treball apostòlic de cadascun dels membres. Els 
Germans, de part seva, sigui quina sigui la seva 
ocupació, s’integren plenament en la comunitat; 
així s’incrementa l’amor mutu.

58.1  Al començament de cada any i per fide-
litat a la nostra missió, examinem si les 

activitats apostòliques de la comunitat respec-
ten les prioritats de la Província i la preferència 
del Fundador pels més desatesos.

59  Com a Germans Maristes, practiquem la indul-
gència, l’afabilitat, l’ajut mutu i les altres petites

virtuts1 recomanades pel nostre Fundador per 
mantenir la unió en la comunitat.
Les exigències dels vots, l’ocupació de cada dia, el 
servei als Germans i els aspectes penosos de la 
nostra vida en comú, inevitables pels nostres lí-
mits, ofereixen a cadascú ocasió de renunciar-se a 
si mateix i portar la seva creu rere Crist.2

 1 EE 241-249 2 Lc 9,23-24

60  El nostres intercanvis i moments de lleure  
comunitaris refermen l’esperit de família. Quan 

ens comuniquem amb sinceritat, compartim  
amb els nostres Germans el millor de nosaltres 
mateixos.
La reunió comunitària, en oferir a cadascú l’oportu-
nitat de parlar i escoltar, esdevé un mitjà eficaç per 
a fer comunitat. Hi participem amb senzillesa i  
benevolència. Ben lluny de descoratjar-nos per les 

Comunitat 
apostòlica

Vida en 
comú i 
ascesi

Comunicació 
i silenci



53

dificultats o tibantors, ens persuadim que la comu-
nitat necessita temps per a edificar-se.
Apreciem el silenci que ens obre a la comprensió, 
prepara i prolonga la comunicació dels cors1 i ens 
disposa a respectar, per amor als Germans, els 
temps de pregària, treball i descans.
 1 ET 46

60.1  La comunitat determina la periodicitat 
de la reunió comunitària. Aquesta reunió

dóna lloc a exposicions o intercanvis, especial-
ment partint de textos de l’Institut. També 
permet als Germans prendre consciència de 
la seva responsabilitat en la comunitat i actu-
alitzar els mitjans més adients per a conrear 
l’esperit apostòlic.

60.2  Regna en els nostres menjars un ambient 
de senzillesa i alegria, com a senyal 

d’amistat i de comunió. L’alimentació és ordi-
nària i defugim qualsevol classe de refinament 
per esperit de pobresa. De tant en tant, ens 
privem d’alguna cosa per compartir-la amb els 
pobres.

60.3  Fixem en comunitat els moments de  
silenci per afavorir la vida interior i la

caritat. També determinem, mitjançant el  
discerniment oportú, l’ús dels mitjans de co-
municació social.

60.4  Les vacances són un temps adient per 
a refer les forces i estrènyer la nostra 

unió fraterna. La comunitat les organitza se-
gons les Normes de la Província i reserva uns 
dies per a viure’ls junts (cf. 151.1.3).



54

61  Per la nostra obligació de vida en comú, hem 
de residir a casa nostra i no absentar-nos-en 

sense permís del Superior. 
El nostre allotjament ha de respondre a les exigèn-
cies de la vida comuna. Qualsevol que sigui el tipus 
de residència i la seva ubicació, estarà sempre 
neta i condicionada de tal manera que reflecteixi la 
pobresa. Una part de les nostres residències ha 
d’estar reservada a la comunitat, per tal de preser-
var la intimitat que la vida fraterna necessita.1

Com a signe de la nostra consagració, i com a 
testimoniatge de pobresa i senzillesa marista, 
duem l’hàbit del nostre Institut, tal com s’especifi-
ca en els Estatuts.2

 1 c 667, 1 2 c 669, 1

61.1  Per causa justa, el Germà Provincial, 
amb el consentiment del seu Consell, 

pot atorgar permís d’absència prolongada. 
No el concedirà, però, per més d’un any, tret 
que sigui per motius de salut, estudis o per 
exercir un apostolat en nom de l’Institut  
(c 665, 1; cf. 150.2.2).

61.2  A cada residència hi haurà un oratori. 
És el lloc ordinari per a la pregària

comunitària. La presència eucarística en fa el 
centre de la comunitat (c 608).

61.3  El nostre hàbit és la sotana amb el coll 
romà o rabat, el cordó i, per als profes-

sos perpetus, el crucifix; o un vestit que sig-
nifiqui el nostre estat de consagrats en un 
Institut de Germans. Les Normes de la Provín-
cia en puntualitzen els detalls (cf. 151.1.3). 
Sigui quin sigui el nostre hàbit, vigilem perquè 

Allotjament  
i vestit
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la nostra presència es mantingui sempre tan 
allunyada de la vanitat com de la negligència.

62  La comunitat marista acull tots els qui hi arri-
ben com si rebés Jesús en persona.1 Viu així, 

de manera concreta, la fraternitat universal.2 Inse-
rida en el seu medi, com a llevat en la massa, ha 
d’obrir-se alhora a tota la humanitat en la pregària 
i l’apostolat.3

 1 He 13,2; Rm 12,13 3 cf. 23.1
 2 Mt 23,8

63  La comunitat és una gràcia de l’Esperit Sant.1 
Reunits sense haver-nos escollit els uns als al-

tres, ens acceptem mútuament com a do del  
Senyor.
Junts, pel nostre esforç de reconciliació i de co-
munió,2 renovat constantment, esdevenim signe 
d’unitat per a tots aquells que ens veuen.
També comprovem, però, el desfasament entre 
aquesta gràcia, sempre oferta, i la realitat de la 
nostra vida. Per això, preguem perquè, malgrat les 
dificultats, restem sempre units3 en el nom del  
Senyor Jesús.
 1 Ef 4,2-6 3 Jn 17,11-12
 2 Mt 18,21-22

Comunitat  
i hospitalitat 
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Capítol 4

vIdA dE PREGÀRIA

64  Jesús, en diàleg amb el Pare,1 ens ensenya a 
escoltar Déu i a respondre-li.2 Pendent del 

Pare3 en l’acceptació de la seva condició de Fill 
encarnat i del designi de salvació que ha de realit-
zar, li expressa el seu anhel i el seu amor, la seva 
lloança i la seva gratitud, la seva angoixa i goig en 
l’Esperit.4

Vivim la nostra pregària com una gràcia de partici-
pació en la pregària de Crist.
 1 Mc 1,35 3 Jn 1,2
 2 Lc 11,1-4 4 Lc 10,21

65  Tota pregària cristiana brolla d’un cor a l’escol-
ta de l’Esperit Sant, el qual ens introdueix en la 

intimitat trinitària i ens permet exclamar amb el Fill: 
«Abba, Pare!»1

El recolliment i el silenci interior són necessaris per 
a romandre atents a l’Esperit, que habita2 i prega 
en nosaltres.3

 1 Rm 8,15 3 Rm 8,26
 2 1Co 3,16

66  La Paraula de Déu, meditada en la Sagrada 
Escriptura i celebrada en la litúrgia, és font 

permanent de la nostra pregària. El treball, els  
esdeveniments, les crides dels nostres Germans, 
de l’Església i del món1 nodreixen també la nostra 
pregària quotidiana.
 1 ET 44

Units a la 
pregària  
de Crist

L’Esperit 
prega en 
nosaltres

Fonts de la 
nostra 
pregària
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67  Maria és per a nosaltres model de pregària. 
Verge de l’Anunciació, acull la Paraula de Déu.1 

Dona beneïda entre totes, exulta de goig en Déu, 
el seu Salvador.2 Serventa fidel, viu el seu Sí fins a 
la Creu.3 Mare, confronta en el seu cor els fets del 
seu Fill amb les paraules de l’Escriptura.4 A Canà5 
fa valer la seva intercessió i al Cenacle prega amb 
l’Església.6

Nosaltres, Germans Maristes, en pregar amb  
Maria, participem de la seva lloança, acció de grà-
cies i intercessió.
 1 Lc 1,38; 8,21 4 Lc 2,19.51
 2 Lc 1,47 5 Jn 2,3
 3 Jn 19,25 6 Ac 1,14

68  El Pare Champagnat, en viure en la presència 
de Déu,1 assoleix una pregària contínua, enmig 

i tot de les ocupacions més absorbents. Constant-
ment recorria a Déu. Mai, deia, no gosaria empren-
dre res sense abans haver-ho encomanat a Déu molt 
de temps.2 En celebrar l’Eucaristia i en les freqüents 
visites al Santíssim Sagrament, la seva fe profunda li 
feia gairebé sensible la presència de Jesús. S’adreça-
va a Maria amb la confiança d’un infant.3

En la formació dels Germans insistia sovint sobre 
la pregària, la qual anomenava el punt cabdal.4 El 
seu exemple ens ensenya a convertir la nostra vida 
en pregària.
 1 V 322-326 3 V 96; C 196, 15-17
 2 V 310 4  V 313-314;  

C 102, 7-10

69  L’Eucaristia és el cor de la nostra vida consa-
grada. La nostra comunitat hi referma la seva 

unitat,1 alimenta el seu dinamisme i entra en comu-
nió amb l’Església visible i invisible.

Pregar  
amb Maria

Amb el Pare 
Champagnat

Entorn  
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del Senyor
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Cada dia participem del Sacrifici Eucarístic2 en co-
munitat; hi escoltem la Paraula, rebem el Cos de 
Crist3 i adorem el Senyor, present en el Santíssim 
Sagrament.4 És així com ens anem identificant 
cada cop més amb Jesús,5 qui s’ofereix contínua-
ment al Pare, i, com ell, lliurem la nostra vida pels 
altres.6

 1 ET 48 4 c 663, 2
 2 V 339 5 Jn 6,56
 3 Ac 2,42 6 Lc 22,19; Rm 12,1

69.1  Els dies que no podem tenir missa, fem 
una celebració de la Paraula, durant la 

qual combreguem.

69.2  És molt desitjable que el diumenge par-
ticipem en una missa de la parròquia, a 

fi de manifestar la nostra unitat amb el poble 
de Déu, entorn de Crist ressuscitat.

70  Crist assegura que és enmig dels qui es reu-
neixen en nom seu.1

En celebrar la litúrgia de les hores,2 concordem la 
nostra pregària amb la de Jesús, especialment 
pels salms,3 amb els quals Ell també pregava. Amb 
l’Església, tributem lloança a Déu en nom de tota la 
creació i participem en la intercessió que el Fill pre-
senta al Pare.4

Aquesta litúrgia, celebrada en comunitat, sosté i 
renovella la nostra pregària personal.5 Ben cele-
brada, és un testimoniatge per als qui preguen 
amb nosaltres.
 1 Mt 18,19-20 4 Ef 5,19-20
 2 SC 83 5 SC 90
 3 Mt 26,30

Pregar amb 
el Poble de 
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70.1  La comunitat organitza de forma res-
ponsable i creativa la seva vida de pre-

gària. Per a la pregària del matí i de la tarda 
es pot utilitzar la litúrgia de les hores o bé una 
altra forma de pregària. 

70.2  Invitem a la nostra pregària aquells que 
comparteixen amb nosaltres vida i missió.

70.3  Fidels a la tradició marista, comencem 
habitualment el dia per la Salve o una 

altra salutació mariana i continuem amb les 
invocacions que s’acostumen a fer en l’Ins-
titut i l’oferiment del dia (RC IX/3; V 351-
352).

71  La nostra relació d’amor amb Crist, Mestre i 
Senyor de les nostres vides, ha de ser conrea-

da diàriament. Així mateix, l’eficàcia de la nostra 
acció apostòlica exigeix que estiguem íntimament 
units a aquell que ens envia.1

En la meditació, encontre personal amb el Senyor,2 
aprenem a poc a poc a contemplar amb mirada de 
fe la nostra vida, les persones i els esdeveniments. 
Hi trobem inspiració i alè per a continuar l’acció a 
què Jesús ens crida. Alhora, l’acció ens porta de 
nou a la pregària, la qual aplega així les penes i 
alegries, les angoixes i esperances dels qui Déu 
posa en el nostre camí.
Segurs de la tendresa del Pare, perseverem amb 
fe i fermesa en la meditació, tot i les dificultats que 
hi puguem trobar.3 Li dediquem diàriament mitja 
hora, si més no, i la prolonguem durant el dia per 
l’exercici de la presència de Déu.4

 1 Jn 15,5 3 Col 4,2; Ef 6,18
 2 Mt 6,6 4 R II, 2

La meditació 
en la nostra 
vida 
d’apòstols
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71.1  Correspon a cada comunitat crear les 
condicions que ajudin els seus membres 

a aprofitar bé el temps quotidià de meditació.

71.2  Dediquem al llarg del dia temps gratuïts 
de recolliment, preferentment davant el 

Santíssim, per revifar el nostre amor a Crist i 
la nostra intimitat amb Ell (V 332-335; R II, 
19; VIII, 1 i 7).

72  La pregària i l’ascesi deslliguen progressiva-
ment el nostre cor d’allò que li impedeix 

ser de Déu.
Cada dia, al capvespre, dediquem uns moments 
per fer la revisió de la jornada:1 agraïm al Pare els 
signes del seu amor, demanem perdó per les nos-
tres faltes i renovellem el nostre desig de fidelitat 
amb un acte de lliurament filial.
Aquesta revisió, com també les celebracions peni-
tencials comunitàries, ens ajuda a comprendre  
millor el sentit del sagrament de la reconciliació, 
que rebem sovint i amb fe.1 Fem d’aquesta trobada 
personal amb Crist un acte de conversió.2

 1 c 664 2 2Co 5,18-21

72.1  Les celebracions penitencials comunità-
ries, fetes periòdicament, són ocasions 

privilegiades per tal de reconèixer-nos col-
lectivament pecadors i expressar el nostre 
desig de reconciliació amb el Senyor i els 
Germans.

73  La lectura espiritual i l’estudi religiós,1 fets en 
esperit de pregària, són mitjans indispensa-

bles per a nodrir la fe. Ens permeten conrear la 
nostra cultura religiosa i ens capaciten per a  

Conversió 
del cor

Revitalització 
espiritual
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impartir la catequesi. Cadascú té el dret i el deure 
de dedicar-hi un temps suficient.
L’acompanyament personal és important per al 
nostre creixement en la vida espiritual. Ens cal per 
tal d’ajudar-nos a superar les proves de certes eta-
pes de la vida.
El recés anyal2 ens presenta l’avinentesa de revifar 
en nosaltres l’esperit de la consagració. Periòdi- 
cament, les jornades de recés renoven la unitat 
interior de la nostra vida activa.
 1 V 433-434 2 Mc 6,30-32

73.1  Cada comunitat preveu el temps i els 
mitjans per salvaguardar la lectura espi-

ritual i l’estudi religiós.

73.2  Anualment fem recés espiritual durant 
una setmana, segons les indicacions 

del Germà Provincial. La comunitat o la Pro-
víncia fixen els dies de recés (c 663, 5).

73.3  Seguint la tradició de l’Institut, el Diven-
dres Sant és dia de pregària i recolliment;

el darrer dia de l’any es dedica a demanar 
perdó i a donar gràcies (V 312 i 332).

74  El nostre culte marià, com el de l’Església,1 
s’expressa per l’amor, la confiança i l’admira-

ció, i tendeix a la imitació de Maria en les seves 
actituds amb Déu i amb els homes.2

Tot seguint l’exemple del Pare Champagnat, acu-
dim a Maria com l’infant acut a la seva mare.3  
Estrenyem la nostra relació amb ella mitjançant  
la pregària i l’estudi de la doctrina mariana. Les 
seves principals celebracions, especialment  
l’Assumpció, festa patronal de l’Institut, són temps 

Culte a la 
Verge Maria
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privilegiats per a intensificar la devoció a la nostra 
bona Mare.
Lloem diàriament la Mare de Déu amb el rosari o 
una altra pràctica de pietat mariana, conforme a 
les orientacions de l’Església.4

 1 MC 2-15 3 RC VI, 6
 2 V 348-349 4 RC II, 9; c 663, 4

74.1  Ens esforcem a preparar les festes ma-
rianes segons l’esperit de la litúrgia.

74.2  Celebrem el mes de Maria en comunitat 
i, si és possible, amb els alumnes o al-

tres fidels (V 343-344; R IV, 11).

75  Deixebles del Pare Champagnat, li expressem 
la nostra pietat filial per l’amor i la confiança 

en la seva intercessió.1 Estudiem la seva vida per 
comprendre millor les seves intencions i amarar-
nos del seu esperit.2 Arreu celebrem amb fervor la 
seva festa litúrgica, per agrair a Déu que hagi rega-
lat a l’Església un apòstol de la joventut.
El nostre amor al Fundador s’estén al Germà Fran-
cesc, als Germans que ens han precedit i als mem-
bres i obres de l’Institut.
 1 CSG 2, 261-263 2 PC 2, 2

75.1  Mitjançant el calendari religiós, recor-
dem, cada dia, l’aniversari dels nostres 

Germans difunts, les dates importants de 
l’Institut i algun text marista.

75.2  El 6 de juny, festa de Marcel·lí Champag-
nat, és una excel·lent avinentesa per a 

donar a conèixer la seva persona i la seva 
obra. Si és possible, celebrem la festa amb 

Devoció  
al Fundador
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els nostres alumnes, amb els membres dels 
altres Instituts maristes i amb la comunitat 
eclesial.

75.3  El 2 de gener celebrem l’aniversari de la 
fundació, en agraïment pel do que l’Ins-

titut suposa per a l’Església i pel de la nostra 
vocació.

75.4  El 22 de gener recordem el Germà 
Francesc.

76  Segons la voluntat del Fundador, honorem 
sant Josep, primer patró de l’Institut.1 Ell ens 

ensenya l’abnegació en el servei. Li demanem que 
ens faci partícips del seu amor a Jesús i Maria.
Tributem culte d’amor, respecte i confiança als àn-
gels custodis.2

Honorem els sants i santes3 que encarnen algun 
tret de la persona de Jesucrist,4 el model únic.
 1 EE 93; TE 8; C 238, 15-21 3 LG 50, 1
 2 TE 8  4 2Co 3,18

77  La pregària és per a nosaltres una necessitat 
absoluta.1 No es limita als exercicis de pietat, 

ni s’identifica amb el treball apostòlic: és presèn-
cia i comunió amb Déu, que es fa més proper 
quan atenem els altres. A poc a poc, unifica la 
nostra vida i esdevé pregària contínua,2 que pene-
tra en la nostra acció i es fa perceptible al voltant 
nostre.
Cadascun de nosaltres és el primer responsable 
de la seva pregària personal i coresponsable de la 
pregària comunitària.
 1 ET 42-45 2 1Te 5,17
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77.1  La comunitat organitza la seva pregària 
segons el que s’indica en les Consti-

tucions.
Per afavorir el creixement espiritual dels seus 
membres, la Comunitat avalua periòdicament 
les seves formes de pregària i resta oberta a 
altres maneres de pregar que puguin promou-
re aquest creixement.

77.2  Els dies festius i durant les vacances 
assenyalem els moments de pregària 

comunitària.

77.3  Aprofitem les vacances i certs períodes 
de la vida —malaltia, vellesa— per 

dedicar més temps a la pregària personal.
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Capítol 5

vIdA APOSTÒLICA

78  Jesús, l’enviat del Pare,1 és la font2 i el model 
del nostre apostolat. Per l’encarnació s’ha 

unit, en certa manera, a tothom.3 Consagrat i guiat 
per l’Esperit Sant, anuncia la bona nova del Reg-
ne.4 Es fa servidor dels seus germans fins al lliu-
rament total de la seva vida.5 Mor per congregar 
en la unitat la família de Déu.6 Ressuscitat, consa-
gra tota la creació i la condueix a la seva plenitud.7

 1 Jn 17,18 5 Jn 10,11
 2 AA 4, 1 6 Jn 11,52
 3 GS 22, 2 7 Ef 1,10
 4 Lc 4,18

79  Per la seva part, Jesús, imatge del Pare,1 envia 
l’Església2 —on roman present pel seu Esperit— 

perquè continuï la seva obra: revelar als homes el  
rostre del Déu-Amor i el sentit de la vida humana.
Pel baptisme i la confirmació estem tots cridats a 
seguir Crist i a continuar la seva missió.3

 1 Jn 14,9-10 3 LG 11; AA 3
 2 Mt 28,19; AG 5; LG 17

80  Suscitat per l’Esperit Sant, el nostre Institut 
és enviat per l’Església.1 Tot seguint el Pare 

Champagnat, evangelitza, sobretot, educant els 
joves, especialment els més desatesos.
Cadascuna de les nostres comunitats, enviada per 
l’Institut, exerceix el seu apostolat en comunió amb 
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els pastors de l’Església local2 i en col·laboració 
amb els altres religiosos i laics dedicats a la mateixa 
tasca.3

En situacions de persecució religiosa o de crisi  
social, romanem, sempre que sigui possible, en el 
país, per fidelitat a la nostra missió.
 1 c 675, 3 3 1Co 3,8-9; c 680
 2 c 678, 1 

80.1  Per fundar una casa, els Superiors ne-
cessiten el consentiment previ del Bisbe

de la diòcesi, donat per escrit. Per tancar una 
casa, ha de consultar prèviament el Bisbe 
de la diòcesi. Amb ocasió de la seva visita a 
les comunitats, el Germà Provincial es posa 
en contacte amb els responsables de l’Esglé-
sia local (c 609, 1; c 616, 1; cf. 137.3.1; 
150.2.12).

81  El Pare Champagnat encarna un zel evangèlic 
que sap donar respostes adients a problemes 

concrets.1

Se sent cridat a formar religiosos per a educar 
cristianament els infants del camp, dels quals ningú 
no s’ocupa.2 Segons ell, la missió del Germà 
consisteix a ajudar els infants i joves perquè arri-
bin a ser, sobretot, bons cristians i bons ciutadans.3 
Home de fe, considera que la pregària és el  
millor mitjà per a fer dòcil el cor dels alumnes. 
L’exemple i la presència prolongada4 són ele-
ments importants de la pedagogia marista, que 
ell resumeix així: Per a educar bé els infants, cal 
estimar-los.5

Els Germans Maristes, animats d’un zel semblant 
al seu, continuem el carisma del Fundador en  

Marcel·lí 
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donar resposta a les expectatives i necessitats 
dels joves d’avui.
 1 V 502 4 V 547-548; C 14, 5-9
 2 C 34; 59, 22-29 5 V 550; C 63, 31-33
 3  C 273, 8-9; V 547;  

EE 317 ss

82  El nostre apostolat és comunitari. Comença 
amb el testimoniatge1 de la nostra consagra-

ció, viscuda fraternalment. Tota la comunitat es 
mostra solidària, sostenint i estimulant cada mem-
bre en el seu treball apostòlic.
Com més unida2 i acollidora sigui la comunitat i 
més animada per l’esperit de pregària i zel, més 
eficaç3 serà el nostre treball. Quan la nostra vida 
irradia esperança i goig cristians,4 suscitem en els 
joves el desig de comprometre’s en el seguiment 
de Crist.
 1 EN 21 3 PC 15, 1
 2 Fl 2,2 4 ET 55

83  Sortim a l’encontre dels joves arreu on són.1 
Som audaços per a endinsar-nos en ambients 

potser inexplorats, on l’espera de Crist es manifes-
ta en la pobresa material i espiritual. En els contac-
tes amb els joves, els donem mostres d’una aten-
ció impregnada d’humilitat, senzillesa i desinterès.
Els presentem Crist, Veritat alliberadora2 que crida 
cadascú pel seu nom. Els ajudem a descobrir la 
seva pròpia vocació en l’Església i en el món.  
Romanem sempre disponibles a l’Esperit Sant, el 
qual ens interpel·la a través de la realitat de les 
seves vides i ens impulsa a accions coratjoses.
 1 C 323, 7-11 2 Jn 8,32
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84  Maria, educadora de Jesús a Natzaret,1 inspira 
les nostres actituds amb els joves. Tota acció 

apostòlica és una participació de la seva materni-
tat espiritual.
La contemplem desconeguda i oculta al món i fidel 
en la seva missió de donar Déu als homes. Amb 
senzillesa, entusiasme i caritat, porta Crist al Pre-
cursor i el revela als pastors i als mags. Espera 
amb paciència l’hora de Déu, disposada, amb tot, 
a intervenir per tal d’obtenir el primer signe que 
susciti la fe dels deixebles. Després s’eclipsa per 
obrir espai a Jesús, però torna a aparèixer prop 
d’ell, en el sofriment i la humiliació de la Creu, 
abans d’assumir el paper de Mare en el si de  
l’Església.2

Orientem el cor dels joves a Maria,3 perfecta deixe-
bla de Crist, i la fem conèixer i estimar, com a camí 
que porta a Jesús. Li encomanem aquells que ens 
han estat confiats,4 els quals convidem a adreçar-
se sovint a aquesta «bona Mare»5 i a imitar-la.
 1 Lc 2,51-52 4 R II, 3
 2 LG 55-65 5 RC (2a) VI, 11
 3 C 14, 17-21; RC VI, 10

84.1  Per fidelitat a la tradició marista, impartim 
la catequesi mariana als joves (V 348; 

RC VI, 11).

85 El nostre Institut, obert a tot apostolat d’acord 
amb el carisma fundacional, fa de l’anunci directe 
de la Paraula de Déu un element essencial de la 
seva missió.1

Compromesos en institucions escolars o en altres 
estructures d’educació,2 ens desvivim pel Regne, 
al servei de la persona humana.
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Els Germans encarregats de treballs manuals o en 
funcions administratives cooperen, per a l’acompli-
ment de la seva tasca, en l’apostolat de l’Institut.
L’adaptació de les nostres respostes a les necessitats 
de l’Església i de la societat demana discerniment 
i avaluació periòdics.
 1 V 505-506 2 GE 8 i 10

85.1  El Capítol provincial discerneix quines 
necessitats de l’Església pot satisfer la 

Província. Pertoca al Germà Provincial amb el 
seu Consell de prendre les decisions oportu-
nes (c 677, 1; cf. 151.2).

85.2  Cadascú s’ha de preocupar d’assolir  
els coneixements teòrics i la pràctica 

necessària per acomplir la tasca que l’Institut 
li confia.

86  El nostre servei d’evangelització té com a  
objectiu formar veritables deixebles de Jesucrist. 

El duem a terme, sobretot, pel testimoniatge de la 
nostra vida i pels contactes en què exercim la nos-
tra capacitat d’escolta i diàleg.1

Donem preferència a la catequesi.2 Amb entusiasme 
ens dediquem a aquest ministeri, segons les 
nostres aptituds, confiats en l’ajuda del Senyor i la 
protecció de Maria. Posem particular interès en els 
moviments apostòlics de joves,3 els quals constitu-
eixen un complement de la catequesi.
Tenint en compte l’estreta vinculació entre evan- 
gelització i promoció humana,4 ajudem els qui  
pateixen necessitat i cooperem amb qui treballa 
per la justícia i la pau.
 1 EN 41, 46 i 76 3 GE 4, AA 30, 4
 2 V 92-93 4 EN 31

Al servei de 
l’evangelit-
zació
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86.1  Els joves que ens són confiats reben un 
ensenyament catequètic estructurat i 

coherent. Els iniciem en la vida sagramental  
i els ajudem a inserir-se en una comunitat 
eclesial.

86.2  En la catequesi tenim en compte que 
els interrogants i les aspiracions dels 

qui ens escolten, el seu llenguatge i els sím-
bols de la seva cultura són camins oberts al 
missatge evangèlic.

86.3  Els Germans que treballen en els mitjans 
de comunicació social aprofiten de bon 

grat les ocasions que se’ls ofereixen per 
anunciar la bona nova de Jesucrist. En l’acom-
pliment de la seva tasca s’atenen al prescrit 
pel dret universal (c 831).

86.4  Per respondre a les necessitats de l’Es-
glésia local, l’Institut col·labora, segons 

les seves possibilitats, en la formació de ca-
tequistes i professorat cristià.

87  L’escola marista ofereix a les famílies un  
projecte educatiu que harmonitza fe, cultura i 

vida, segons el pensament de Marcel·lí Champag-
nat. Aquest projecte subratlla els valors d’abnega-
ció i obertura als altres; presenta la cultura com un 
mitjà de comunió entre els homes, i el saber, com 
un compromís de servei.1

En les nostres escoles, mitjà privilegiat d’educació 
cristiana,2 donem prioritat a una pastoral adaptada 
a les expectatives dels joves. Disponibles a tots, 
dediquem especial atenció als alumnes en difi-
cultat.

L’escola 
marista,  
una escola 
catòlica
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L’escola marista, en estar oberta a totes les famílies 
que n’accepten el projecte educatiu, promou el  
diàleg entre persones de cultures i creences dife-
rents.3

 1 GE 8,1 3 GE 9, 1
 2 c 801

87.1  Establim cada any a les nostres escoles 
el programa pastoral d’acord amb la 

comunitat eclesial. Aquest programa comprèn, 
de manera especial, el que fa referència als 
moviments apostòlics i a l’educació de la fe: 
catequesi, pregària, sagraments.

87.2  Fem conèixer la doctrina social de l’Es-
glésia i desvetllem les consciències 

envers els problemes que afecten la societat. 
Comprometem els nostres alumnes en activi-
tats caritatives que els posin en contacte 
amb situacions de pobresa (PJ 2.1).

87.3  Eduquem els nostres alumnes pel que 
fa als mitjans de comunicació social, 

particularment desenvolupant-los el sentit  
crític vers aquests.

87.4  Prolonguem la nostra presència entre 
els joves mitjançant activitats extra-

escolars.

88  Compartim la nostra espiritualitat i la nostra 
pedagogia amb els pares i mares1 dels alum-

nes, el professorat laic2 i els altres membres de la 
comunitat educativa. El personal no docent, amb 
els seus serveis, col·labora estretament en la nos-
tra tasca apostòlica.

L’escola 
marista, una 
comunitat 
educativa
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En la relació amb els nostres alumnes ens mos-
trem com a germans i educadors. Ajudem els  
joves a convertir-se en artífexs de la seva pròpia 
formació, creant en l’escola un ambient de cordia-
litat i participació2.
Restem propers als antics alumnes per l’estima i la 
pregària. Acceptem de bon grat la seva coope- 
ració en la marxa de l’escola. Els encoratgem a 
comprometre’s en el servei de l’Església i del món i, 
si es presenta l’ocasió, els oferim el nostre consell.
 1 GE 3, 1 2 GE 8, 3

88.1  Afavorim les associacions de pares i 
mares d’alumnes i sol·licitem la seva 

participació en les diverses activitats apostò-
liques (GE 6, 3).

88.2  Suscitem i mantenim el compromís cristià 
dels nostres col·laboradors laics: en la 

catequesi, moviments apostòlics, grups de 
pregària i pastoral vocacional.

88.3  A les nostres escoles, hem de donar al 
personal a càrrec nostre una retribució 

justa i els mitjans de promoció humana. Amb 
aquesta finalitat, el Germà Provincial amb el 
seu Consell estableix un pla, tenint en compte 
les diverses situacions personals (c 1286, 2; 
cf. 150.2.6; 156.2).

88.4  Fem de les nostres escoles llocs d’aco-
llida per a trobades culturals i reunions 

d’amistat i d’intercanvi.

88.5  El Capítol provincial promou iniciatives 
pastorals i pedagògiques, especialment 
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relacionades amb els mitjans de comunicació 
social, al servei de l’educació (cf. 151.2).

89  En escoles dirigides per un equip d’educadors 
laics, on treballem sols o amb altres persones 

consagrades, cooperem en l’educació integral de 
la persona humana. Respectem les conviccions i 
tasques dels altres educadors. Fem tot el que po-
dem per tal que neixi un diàleg mitjançant el qual 
Déu es pugui fer escoltar.
Testimonis de l’evangeli en el medi escolar, sigui 
quina sigui la nostra funció, en posar-nos al servei 
de la cultura il·luminada per la fe, contribuïm a la 
construcció de la societat i del Regne de Déu.1

 1 GE 8, 1

89.1  El Germà que treballa en una obra no 
dirigida per l’Institut s’ha de manifestar, 

per la qualitat de la seva vida i del seu servei, 
com a testimoni de Jesucrist. El seu compro-
mís professional respectarà el seu caràcter 
de religiós marista (cf. 40.3).

90  Déu vol que tots els homes se salvin per mitjà 
de l’Església, sagrament universal de salva-

ció.1 Com ella, el nostre Institut és missioner. Hem 
de tenir una ànima missionera, a exemple del Pare 
Champagnat,2 que afirmava: Totes les diòcesis del 
món entren en les nostres mires.3

Els països no evangelitzats i les Esglésies joves 
són objecte de la sol·licitud de l’Institut. Fent un 
enteniment previ amb l’Església local, ens establim 
on les necessitats de la població reclamin un ser-
vei conforme amb el nostre carisma.4

Presència  
en un medi 
escolar 
pluralista

Compromís 
missioner  
de l’Institut
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Als països descristianitzats, revelem als joves i als 
adults el vertader rostre de Crist i de la seva Església.
 1 LG 48, 2 3 C 93, 22
 2 V 209-210; c 783 4 AG 32, 4

91  Els Germans missioners, enviats pel Senyor 
per anunciar la bona nova, han de preparar-se 

amb cura per a aquesta tasca.
Acullen els valors evangèlics ja presents en les diver-
ses cultures.1 Amb la seva acció i el seu testimoniat-
ge,2 contribueixen a purificar en elles tot allò que no 
estigui d’acord amb l’evangeli. Per la seva manera de 
treballar en la promoció d’aquells valors, afirmen el 
valor de les diverses cultures i nodreixen, alhora, la 
seva pròpia espiritualitat missionera marista. Adop-
ten l’estil de vida que facilita la seva integració en els 
països on són enviats.3 Com Maria, saben eclipsar-
se quan la seva presència ja no és necessària.
Els Germans nadius són preparats i encoratjats a 
assumir progressivament la responsabilitat plena 
de la seva Província o Districte. És a través 
d’aquests germans que la vida marista s’arrela de 
forma completa en cada cultura.
 1 AG 25, 1 3 EN 41
 2 EN 20; c 787

91.1  Cada Província ha de fomentar l’esperit 
missioner entre els seus membres. Ofe-

reix alguns Germans per als sectors missio-
ners de l’Institut, quan no se’n té un de propi. 
Les exigències de la vida missionera recla-
men una selecció assenyada dels germans 
que han de ser enviats.

91.2  Els Germans han de treballar per des-
vetllar l’esperit missioner entre els joves.

Missioners 
maristes
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A tot aspirant a la vida marista se li ha de 
comunicar la possibilitat que té d’arribar a ser 
missioner.

91.3  Els Superiors majors afavoreixen la crea-
ció i el desenvolupament de centres 

maristes regionals, adreçats a la formació 
dels Germans de les Esglésies joves.

91.4  Els Germans missioners han de dispo-
sar de temps i mitjans per a estudiar la 

llengua local durant els primers anys de la 
seva experiència.
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Capítol 6

FORMACIÓ

LA PASTORAL VOCACIONAL

92  Déu té per a cada home un designi d’amor1 
que li desvetlla a través de crides2 successi-

ves. Crist és per a cadascun de nosaltres el camí 
que hem de seguir. Com a membres de l’Església, 
descobrim l’ideal evangèlic i contribuïm a fer-lo  
realitat.
 1 Rm 8,28-30 2 Mc 1,16-20

93  Sensibles a la crida universal a la santedat,1 
ajudem els joves a desenvolupar la gràcia del 

seu baptisme,2 en un compromís més radical pel 
Regne, en la vida laïcal,3 consagrada o sacerdotal. 
Els convidem a restar atents a les necessitats dels 
homes, a obrir el cor4 a la voluntat del Pare i a 
créixer en l’actitud mariana de la disponibilitat.5

 1 LG 40 4 1Sa 3,1-10
 2 LG 33 5 Lc 1,38
 3 AA 3

93.1  La pastoral vocacional resta oberta a 
les necessitats de l’Església i és orga-

nitzada en vinculació amb la diòcesi. Convidem 
les famílies a reflexionar sobre els diferents 
estats de vida i a pregar pel desvetllament de 
les vocacions.

El designi  
de Déu

Desvetllant 
vocacions
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93.2  Animem moviments apostòlics on els 
joves puguin trobar un ambient que faci-

liti la seva resposta a la crida del Senyor.

94  Cada Germà de la Província posa interès en el 
desvetllament de les vocacions. El testimo-

niatge de la nostra Consagració i de la nostra 
vida senzilla i joiosa, en una comunitat solidària 
amb els pobres, és la millor invitació a seguir 
Crist. Convidem els joves que descobreixin la 
nostra vida de Germans i apòstols i que s’hi 
comprometin.1

Demanem al Senyor dels sembrats que enviï 
obrers de l’evangeli.2 Com per a Marcel·lí Cham-
pagnat, Maria inspira la nostra pastoral vocacional. 
Li demanem que conservi i acreixi la seva pròpia 
obra.3

 1 V 504-505 3 V 95-96; TE 9
 2 Mt 9,37-38

94.1  El Germà Provincial és el primer respon-
sable de la pastoral vocacional en la 

Província. Amb el seu Consell, estableix les 
estructures necessàries (cf. 150.2.6).

94.2  Acceptem de bon grat ésser confidents 
i consellers dels joves que cerquen 

orientació vocacional. Les comunitats els ani-
men en convidar-los i brindar-los una acollida 
fraternal.

FINALITAT DE LA FORMACIÓ

95  La vitalitat de la nostra família religiosa i 
la fidelitat a la seva missió depenen, en 

Tots 
implicats
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gran part, de la formació dels seus mem-
bres.1 L’Institut vetlla perquè aquesta sigui 
sòlida i adaptada a la personalitat i cultura de 
cadascú. Fer homes capaços de lliurar tota la 
seva vida a Déu, en el si d’una comunitat 
apostòlica marista, és l’objectiu que unifica 
les diverses etapes de la formació.
Sota l’acció de l’Esperit Sant i amb l’ajuda 
dels formadors, cadascú és l’artífex principal 
de la seva formació.

 1 PC 18, 1

95.1  Cada Província estudia el que concer-
neix a la pastoral vocacional i forma-

cions inicial i permanent. El Germà Provincial 
amb el seu Consell, d’acord amb la Guia de 
Formació, concreta el pla d’acció i en segueix 
la realització (c 659, 2; cf. 150.2.6).

95.2  Aquest pla preveu els criteris per a  
l’admissió de candidats.

95.3  Per a un treball eficaç, és indispensable 
l’entesa entre formadors i animadors 

de la pastoral vocacional.

EL PRENOVICIAT

96  Als joves que truquen a la nostra porta, els 
convidem a aprofundir llur experiència de vida 

humana i cristiana. Els ajudem a conèixer-se, a ac-
ceptar-se, a superar-se i a convertir-se a l’evangeli.
Els facilitem l’acompanyament i les estructu- 
res que els permetin escoltar millor la crida del 
Senyor. Discernim amb ells si tenen les qualitats i 
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les disposicions necessàries per a esdevenir Ger-
mà Marista.1

 1 c 597, 1

96.1  El prenoviciat consta de dues etapes: 
un temps de recerca i un temps de 

postulantat.

96.2  El prenoviciat es fa, normalment, al país 
d’origen. Així, el candidat es manté en 

contacte amb el seu ambient cultural i s’adap-
ta millor a les necessitats apostòliques.

96.3  Cal crear les condicions que permetin 
prendre una decisió lliure i responsable 

al candidat.

96.4  El Germà Provincial amb el seu Consell 
pot establir centres de formació (junio-

rats o similars) per preparar els aspirants al 
postulantat. La finalitat d’aquest centre és cul-
tivar les vocacions maristes.

96.5  Durant el postulantat, el candidat es 
prepara per a certes ruptures amb el 

seu ambient i fa una experiència de vida comu-
nitària. Alhora, el Germà Responsable ajuda la 
família a comprendre la vocació marista.

96.6  El postulantat dura, si més no, sis mesos.

96.7  El postulantat s’organitza, normalment, 
en una casa distinta de la del noviciat 

i d’acord amb el pla de formació de la Pro- 
víncia.
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96.8  Quan el postulantat es fa en una comu-
nitat, el Germà Provincial nomena res-

ponsable directe de la formació dels pos- 
tulants un Germà profés perpetu. Els altres 
Germans de la comunitat hi participen activa-
ment.

96.9  Vers la fi del postulantat, el candidat 
adreça per escrit al Germà Provincial 

una petició motivada d’admissió al noviciat. 
Els seus formadors hi afegeixen un informe 
sobre la idoneïtat del postulant. Aquest, des-
prés d’haver obtingut la resposta favorable 
del Germà Provincial, pot començar el novi- 
ciat (cf. 165.1).

EL NOVICIAT

97  El noviciat és un temps d’iniciació en les exi-
gències de la vida religiosa marista.1 El novici, 

ajudat pel Mestre de novicis i els seus col·la- 
boradors, discerneix la voluntat de Déu sobre ell  
i verifica les seves motivacions i les seves aptituds 
abans del seu compromís. Per la pràctica dels con-
sells evangèlics, inicia el seguiment de Crist,2 a 
l’estil de Maria. Experimenta la vida marista i aprèn 
a viure segons les Constitucions.
Els estudis doctrinals s’escullen amb la finalitat d’apro-
fundir en la fe i en el coneixement amorós de Déu.
Aquest temps de formació prepara el novici a la 
professió religiosa com a resposta a la crida de 
Déu.
 1 c 646 2 Jn 1,35-43

Iniciació  
a la vida 
religiosa
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97.1  El novici no s’ha d’ocupar en estudis o 
treballs que no contribueixin directa-

ment a la seva formació (c 652, 5).

98  El novici cultiva les virtuts humanes i cristia-
nes. S’exercita en la renúncia1 i en el lliurament 

total de si mateix a Déu i als homes.
S’inicia a viure en intimitat amb Déu per mitjà de la 
lectura, meditació i reflexió compartida de la Sagra-
da Escriptura, i per la celebració de l’Eucaristia, de 
la Reconciliació i de la litúrgia de les hores.
L’acompanyament espiritual li facilita l’obertura de 
cor i la interiorització dels valors de l’evangeli. Així, 
esdevé més sensible a l’acció de l’Esperit Sant en 
la seva vida.2

 1 Lc 9,23-24 2 c 652, 2-3

99  A través de la persona i de l’obra de Marcel·lí 
Champagnat, el novici descobreix l’esperit ma-

rista i l’assimila, tot esforçant-se a conformar-hi el 
seu cor.
El seu model en la vida comunitària és la vida sen-
zilla dels primers Germans. El treball manual, fet 
amb l’esperit dels nostres orígens, contribueix a 
l’equilibri de la seva formació.1

Les Constitucions, aplicació de l’Evangeli a la vida 
marista, són objecte d’un estudi aprofundit.
 1 V 69-70  

100  El noviciat es fa, sota la direcció del Mestre 
de novicis, en una casa erigida per decret 

escrit del Germà Superior general.1 Té una dura-
da mínima de divuit mesos i màxima de vint-i-
quatre. Perquè sigui vàlid, es requereixen dotze 
mesos de presència en la comunitat del no- 
viciat.2

Formació 
humana  
i cristiana

Formació  
marista

La casa  
del noviciat
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L’absència de la casa del noviciat per més de tres 
mesos, continus o amb interrupcions, fa que 
aquest sigui invàlid. L’absència que superi quinze 
dies s’ha de suplir.3

 1 c 647, 1; cf. 137.3.2 3 c 649, 1
 2 c 648 

100.1  La casa del noviciat s’establirà en un 
lloc que permeti assolir la finalitat 

d’aquesta etapa de formació. Una casa senzi-
lla, acollidora i apropiada per a la reflexió, la 
pregària i la vida comunitària.

100.2  El Germà Provincial pot autoritzar que 
el grup de novicis visqui, durant al-

guns períodes de temps, en una altra casa de 
l’Institut designada per ell mateix (c 647, 3).

100.3  En alguns casos particulars, el Germà 
Provincial pot prolongar el temps de 

noviciat, però no més enllà de sis mesos  
(c 653, 2).

100.4  El funcionament d’un noviciat interpro-
vincial serà establert de comú acord 

pels Germans Provincials implicats.

101  El Germà Mestre de novicis, d’acord amb el 
Germà Provincial, pot organitzar un o més 

períodes apostòlics fora de la comunitat del  
noviciat.1

 1 c 648, 2

101.1  Els períodes d’activitat apostòlica no 
començaran sinó després de sis me-

sos de presència en el noviciat i acabaran, 

Períodes 
d’activitat 
apostòlica
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almenys, tres mesos abans de la primera  
professió.

101.2  Perquè aquests períodes produeixin el 
fruit desitjat, cal vetllar perquè:

1  el tipus de treball sigui conforme a la 
finalitat de l’Institut i adaptat a l’edat 
i maduresa del novici;

2  la comunitat que rep el novici com-
prengui els objectius de l’estada i hi 
col·labori;

3  l’estada es desenvolupi sota la res-
ponsabilitat del Mestre de novicis.

102  Cap a la fi del noviciat, el novici demana per 
escrit al Germà Provincial de ser admès a la 

professió. El temps de noviciat acaba amb la pro-
fessió temporal,1 precedida d’un recés.
 1 c 653, 2

102.1  Tres mesos abans d’acabar el novi- 
ciat, en demanar de ser admès a la 

professió, el novici comunica la seva vi-
vència i expressa els motius que l’impul-
sen a lliurar-se a Déu en l’Institut. Aquesta 
petició anirà acompanyada de l’informe 
del Germà Mestre de novicis i dels seus 
col·laboradors.

102.2  El Germà Provincial fixa la durada  
del recés i el lloc de la primera

professió.

102.3  El Germà Provincial pot admetre a la 
professió un novici en perill de mort. 

Final  
del noviciat
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Aquesta professió manca d’efectes jurídics 
si el novici es guareix.

EL POSTNOVICIAT

103  La formació dels Germans s’ha de prosse-
guir, de manera sistemàtica i equilibrada,1 

fins a la professió perpètua. S’organitza en funció 
de les necessitats de l’Església i dels homes, adap-
tada a les capacitats personals i conforme al caris-
ma de l’Institut.2

Durant aquest temps, el Germà continua aprofun-
dint el sentit de la seva consagració.
 1 PC 18, 1 2 c 659, 1-2

103.1  Després del noviciat, el Germà pro-
fés temporal prossegueix la seva 

formació en dues etapes:

1  en una comunitat específicament 
estructurada per a aquesta finalitat 
i sota la direcció del Germà nome-
nat pel Germà Provincial;

2  en una comunitat apostòlica, fins a 
la professió perpètua.

103.2  La primera etapa té una durada de 
tres anys. Es fa immediatament des-

prés del noviciat (PC 18, 1; OF 60).

103.3  Quan les circumstàncies demanen 
que es procedeixi d’una altra mane-

ra, el Germà Provincial amb el seu Consell 
estudia la millor forma d’assolir l’objectiu de 
cada etapa.

Finalitat del 
postnoviciat
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104  La primera etapa del postnoviciat està orien-
tada a la formació per a la missió. Per a un 

bon aprofitament d’aquesta etapa, el jove profés 
ha de ser capaç d’harmonitzar els estudis i les ac-
tivitats apostòliques amb la vida de pregària i de 
comunitat. La seva vida, així unificada, li permetrà 
realitzar més profundament l’ideal de la seva con-
sagració religiosa.1

 1 PC 18, 2 

104.1  Aquest temps ha de permetre al  
Germà profés temporal, mitjançant 

estudis teològics i professionals, assolir la 
competència per a les tasques apostòliques 
de l’Institut.

104.2  Durant aquest període, el Germà no 
realitzarà treballs ni exercirà fun-

cions que obstaculitzin la seva formació. Els 
Superiors vetllaran perquè sigui així (c 660, 2).

104.3  El Germà que, per tal de continuar la 
seva formació, hagi de residir fora 

de la seva Província s’até a les normes es- 
tablertes, de comú acord, pels Germans 
Provincials implicats.

105  Els primers anys d’activitat apostòlica esde-
venen un període de singular importància 

per al Germà profés temporal. Aquest Germà assu-
meix la seva formació, de manera responsable, en 
una comunitat apropiada. Participa plenament de 
la vida i missió d’aquesta comunitat.
Durant aquesta etapa es prepara seriosament per 
a la professió perpètua. Cal garantir-li l’acompa-
nyament personal.

Primera 
etapa

Segona 
etapa
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105.1  El Germà Provincial pot nomenar un 
Germà diferent del Superior local per 

acompanyar el Germà jove durant aquesta 
etapa. La comunitat que l’acull ha de sentir-
se responsable de la seva formació.

105.2  Abans de la professió perpètua, es 
dedicarà un temps convenient per a 

una preparació espiritual més intensa.

ELS FORMADORS

106  Tots els Germans de la Província mostren 
interès pels joves que són a les cases de 

formació i pels professos temporals de les comu-
nitats. Els donen testimoniatge de fidelitat amb la 
seva pregària i vida exemplar.
Els Superiors majors són els primers responsables 
de la formació.

107  A causa de la importància de la seva funció, 
els Germans formadors han de ser compe-

tents i tenir gran maduresa humana i espiritual.  
Seran oberts, capaços de treballar en equip i de 
guanyar-se la confiança dels joves.
En l’exercici de la seva tasca, resten en estreta 
comunió amb la Província i l’Institut. Escullen  
Maria com a inspiradora de la seva missió, de 
qui aprenen com acompanyar amb amor, per- 
severança i discreció aquells que els són con- 
fiats.

108  Els Germans formadors, especialment el 
Mestre de novicis, seran homes de pregària, 

experimentats en el discerniment espiritual i idonis 
per a formar els joves en la vida marista.

La formació, 
obra de tots

Funció dels 
formadors

Preparació 
dels 
formadors
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Els Superiors majors els asseguren la preparació 
convenient i una actualització periòdica, perquè pu-
guin exercir bé la seva funció.1

 1 PC 18, 4 

108.1  El Mestre de novicis i el Responsable 
del postnoviciat estaran alliberats de 

qualsevol altra responsabilitat que els im- 
pedeixi l’acompliment de la seva funció.  
Tindran, si més no, deu anys de professió 
perpètua (c 651).

LA FORMACIÓ PERMANENT

109  Marcel·lí Champagnat es preocupava del 
perfeccionament dels primers Germans.1 

Igualment, els Superiors majors proporcionaran a  
cadascú els mitjans oportuns per a continuar o  
actualitzar la seva formació espiritual, doctrinal i 
professional.2

 1 C 313; 318, 18-35 2 PC 18, 4 

109.1  El Germà Provincial ofereix a cada 
Germà períodes de temps adequats 

per a la seva formació permanent. El pla de 
formació especifica les activitats apropia-
des als diversos grups, tenint en compte les 
cultures locals (c 661).

109.2  Pertoca als Superiors majors de fa- 
cilitar la formació necessària als 

Germans que exerceixen el servei de l’au- 
toritat.

109.3  Cada Germà escull, en discerniment 
amb el Superior provincial i d’acord 

Responsabi-
litat dels 
Superiors
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amb ell, el camp d’especialització o d’estu-
dis, segons les seves aptituds personals  
i conforme a la missió apostòlica de la  
Província.

109.4  Els centres d’espiritualitat marista 
ofereixen als Germans l’ocasió de 

redescobrir la seva vocació marista i reno-
vellar l’alè de la seva vida apostòlica. 
Aquests centres han de respondre a les ne-
cessitats dels temps i a les expectatives de 
l’Església.

109.5  El Germà Superior general, amb el 
seu Consell, organitza periòdica-

ment cursos específics per a certes funcions i 
serveis.

109.6  Notre-Dame de l’Hermitage és el san-
tuari dels nostres orígens maristes. 

El seu centre d’acolliment proporciona als 
Germans i laics la possibilitat de realitzar 
una experiència de revitalització en l’esperit 
del Fundador i dels primers Germans.

110  Com tots els batejats, tendim a esdevenir 
adults en Crist.1 Per això, necessitem una 

formació permanent que es prolongui tota la vida i 
n’abasti totes les dimensions. Tenim el greu deure 
de continuar la nostra formació per tal de respon-
dre a les crides de Déu, sempre renovades, i viure 
més en profunditat la nostra vocació amb els nos-
tres Germans.2

Emprem, amb aquesta finalitat, els mitjans ordi- 
naris posats a la nostra disposició. D’una banda, 
l’estudi personal, la pregària perseverant i la 

Responsabi-
litat 
personal
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revisió de vida a la llum de l’evangeli i de l’expe- 
riència assolida. I, de l’altra, el diàleg amb els  
Superiors, l’acompanyament espiritual i l’enriqui-
ment mutu de la convivència comunitària.
 1 Ef 4,13 2 PC 18, 3

110.1  La comunitat és el lloc privilegiat on 
s’exerceix la coresponsabilitat en la 

formació permanent de cadascun dels seus 
membres. Gràcies a l’ajut mutu, els Germans 
se senten estimulats en el seu esforç de 
creixement.

110.2  Per fidelitat a la missió de l’Església i 
a la de l’Institut, la formació perma-

nent té en compte aquestes tres prioritats: 
la catequesi, l’acció per la justícia i el fet cul-
tural dels mitjans de comunicació social.
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Capítol 7

AdMISSIÓ I PROFESSIÓ EN L’INSTITUT

111  L’admissió en l’Institut està regulada pel dret 
canònic.1 Els Germans encarregats de l’ad-

missió de candidats reben els qui manifesten  
signes d’una autèntica crida de Déu i d’una voluntat 
sincera de respondre-hi, segons els criteris de la 
Guia de Formació.
 1 c 641-645

112  L’admissió al noviciat correspon al Germà 
Provincial. Aquest ha d’assegurar-se que el 

postulant tingui prou salut, seny, sensibilitat reli-
giosa, capacitat per a viure en comunitat i les 
altres aptituds necessàries per a esdevenir  
Germà Marista.

112.1  Per iniciar el noviciat, el postulant  
ha de ser de condició laïcal i tenir,

almenys, disset anys complerts.

112.2  El Mestre de novicis determina la ma-
nera concreta d’iniciar el noviciat. En 

aquesta circumstància es lliura un exemplar 
de les Constitucions al novici.

113  Correspon al Germà Provincial, amb el  
consentiment del seu Consell, admetre a la

professió temporal o perpètua.1 Aquesta admissió 
ha de ser confirmada pel Germà Superior general.

Admissió al 
noviciat

Admissió  
a la professió
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La professió temporal s’emet per un o per tres 
anys. El temps de professió temporal ha de durar, 
almenys, quatre anys.2 Aquest temps conclou amb 
la professió perpètua.
 1 c 656; c 658 2 c 655

113.1  Abans de la professió, el novici o el 
Germà adreça una sol·licitud d’ad-

missió, escrita i motivada, al Germà Provincial. 
Aquest li confirma la seva resposta en una 
entrevista personal, si li és possible.

113.2  Per a la validesa de la professió tem-
poral es requereix que:

1  el novici tingui, almenys, divuit anys 
complerts;

2  el noviciat hagi estat realitzat vàli-
dament;

3  l’admissió hagi estat feta lliurement 
pel Germà Provincial amb el seu 
Consell;

4  la professió sigui expressa, feta 
sense coacció, por greu o dol;

5  el Germà Provincial la rebi perso-
nalment, o mitjançant un delegat, 
en nom del Germà Superior gene-
ral (c 656).

113.3  Per a la validesa de la professió  
perpètua, a més de les condicions

esmentades a l’estatut precedent, cal:

1  edat mínima de vint-i-quatre anys 
complerts;
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2  quatre anys complets de professió 
temporal, com a mínim. La profes-
sió perpètua pot ser anticipada pel 
Germà Provincial, però no més de 
tres mesos (c 658).

113.4  El Germà no serà admès a la profes-
sió perpètua si no ha passat, almenys,

dos anys de vida apostòlica en una comuni-
tat marista.

113.5  Quan un Germà demana de renovar 
la professió temporal o d’emetre la 

professió perpètua, els Germans que el  
coneixen, especialment els de la seva comu-
nitat, preparen una comunicació escrita a 
propòsit d’ell. Aquesta comunicació, que 
s’envia al Germà Provincial al seu temps,  
inclou els aspectes observables de la vida 
personal, comunitària i apostòlica del Ger-
mà (cf. 150.2.1; 165.1).

113.6  L’any de professió temporal es 
compta, normalment, des d’un recés 

anual fins a l’altre. Per a altres situacions, es 
necessita l’autorització del Germà Provincial.

113.7  En casos excepcionals, el Germà  
Superior general pot prolongar el 

període de la professió temporal fins a nou 
anys (c 657, 2).

113.8  Les actes d’admissió al noviciat i a 
les diverses professions han de ser 

enviades, sense tardança, a la Secretaria 
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general. Aquesta proporcionarà els formula-
ris adequats.

113.9  A petició del Germà Provincial amb el 
seu Consell, el Germà Superior gene-

ral pot readmetre a l’Institut, sense obligació 
de repetir el noviciat, a qui, havent fet el  
noviciat o després d’haver professat, n’hagi 
sortit legítimament. El Germà Superior gene-
ral determinarà la prova convenient, prèvia a 
la professió temporal, així com la durada 
dels vots abans de la professió perpètua  
(c 690, 1; cf. 137.3.8).

114  La fórmula de professió contindrà els elements 
següents:

«Jo, Germà..., faig, voluntàriament i lliurement, a 
les vostres mans, Germà Superior general (o 
Germà..., delegat del Germà Superior general), 
professió, per vot, dels consells evangèlics de 
castedat, pobresa i obediència, per un any (o 
per tres anys o a perpetuïtat), segons les Cons-
titucions de l’Institut dels Germanets de Maria (o 
Germans Maristes de l’Ensenyament).»
Si el Germà vol afegir-hi una introducció personal o 
una conclusió o totes dues, haurà de ser prèvia-
ment aprovada pel Germà Provincial.
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Capítol 8

SEPARACIÓ dE L’INSTITUT

115  Conscients del valor de la nostra consagra-
ció, ens comprometem per sempre. Les difi-

cultats o temptacions que puguin sobrevenir tot al 
llarg de la vida no són, en si mateixes, raó suficient 
per a posar en dubte la nostra vocació. El Germà 
que les afronta amb fe i generositat, i que empra 
els mitjans adequats per superar-les, pot trobar-hi 
una oportunitat d’afermar la seva vocació i renove-
llar la seva fidelitat.
Tanmateix, si els esforços del Germà no obtenen 
resultat, serà convenient recórrer al discerni-
ment, amb l’ajut dels Superiors i d’altres perso-
nes competents, que actuaran sempre amb un 
gran respecte per la persona i la crida de Déu. 
Si el discerniment permet concloure la conveni-
ència de la sortida de l’Institut, el Germà podrà 
sol·licitar-la en la pau i l’abandó en el Senyor.

116  El Germà de vots temporals que, complert el 
temps de la seva professió, vol sortir de 

l’Institut, és lliure de fer-ho, després d’haver refle- 
xionat i pregat.1

Qui, durant la professió temporal, demana, per mo-
tius greus, abandonar l’Institut, pot obtenir del Ger-
mà Superior general, amb el consentiment del seu 
Consell, l’indult de sortida.2

Complert el temps de professió temporal, un  
Germà pot, per causes justes, ser exclòs de la pro-

Discerniment 
en les 
dificultats

Sortida  
de l’Institut
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fessió subsegüent pel Germà Provincial, amb el 
parer del seu Consell.3

El Germà profés de vots perpetus no ha de de- 
manar la dispensa, sinó per raons gravíssimes, 
sospesades detingudament en la presència del  
Senyor. Posat que sigui el cas, adreça la seva  
petició al Germà Superior general, qui, amb el seu 
parer i el del seu Consell, la transmet a la Santa 
Seu.4

 1 c 688, 1 3 c 689, 1
 2 c 688, 2 4 c 691, 1-2

116.1  El Germà que arribés al convenci-
ment que s’ha de retirar de l’Institut 

farà els tràmits a través del Germà Provincial.

116.2  L’indult de sortida, legítimament con-
cedit i notificat al Germà, fora del 

cas que en l’acte de notificació el Germà 
l’hagi rebutjat, comporta per dret propi la 
dispensa dels vots i de totes les obligacions 
provinents de la professió (c 692).

117  Pel que fa a la separació de l’Institut en els 
casos de trànsit,1 exclaustració,2 sortida

i expulsió,3 ens emmotllem al prescrit pel dret  
canònic.
 1 c 684-685 3 c 694-703
 2 c 686-687

117.1  El Germà exclaustrat proveeix per si 
mateix de les seves necessitats. En 

cas de dificultat, exposa la seva situació al 
Germà Provincial, qui decideix, amb el seu 
Consell, la forma en què pot ajudar-lo la 
Província.

Altres casos 
de separació
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117.2  L’Institut no ha d’oblidar el seu deure 
de caritat amb el Germà que es retira.

Tot i que aquest no pugui exigir res pels ser-
veis prestats, l’Institut ha d’ajudar-lo mate- 
rialment i espiritualment a integrar-se en 
una altra forma de vida. Els Germans man-
tindran lligams d’amistat amb els antics 
membres de l’Institut (c 702).
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Capítol 9

GOvERN dE L’INSTITUT

118  El Pare ha donat plena autoritat a Crist,1 prin-
cipi d’unitat i pau, que es féu servent.2 Jesu-

crist ha transmès la seva autoritat a l’Església, a 
través dels Apòstols.3 Entre els membres del poble 
de Déu, alguns són escollits a exercir la funció 
d’ensenyar, santificar i governar, perquè cadascú 
realitzi el designi de Déu sobre si mateix.
Els nostres Superiors participen d’aquesta funció 
en l’Església en exercir el servei de l’autoritat,4 que 
aplega l’esforç dels Germans, l’estimula, l’orienta i, 
de vegades, el redreça, segons la finalitat de  
l’Institut.
 1 Mt 28,18 3 Mt 16,19
 2 Fl 2,7 4  1Pe 4,10-11; PC 14, 

3; MR 13

119  Per la nostra professió religiosa, esdevenim 
coresponsables de l’Institut. Aquesta cores-

ponsabilitat s’expressa segons la diversitat de  
tasques i es desenvolupa a través de les estructu-
res1 establertes pel dret propi.2

Les atribucions de cada instància han de ser de-
limitades i respectades, segons el principi de 
subsidiarietat. Els òrgans de govern prenen deci-
sions de la seva competència segons les Consti-
tucions. La instància superior només intervé 
quan la situació ho reclama.

El servei 
de l’autoritat

Coresponsa-
bilitat i  
subsidiarietat
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D’aquesta manera, es respecten els drets i deures 
de les persones i comunitats, la qual cosa afavo-
reix el compromís de participar en la missió de 
l’Institut.
 1 c 633 2  cf. nota explicativa I, 

sobre el dret propi 

120  En anomenar Maria Primera Superiora,1 re-
coneixem que l’Institut li pertany perquè ella 

ho ha fet tot entre nosaltres.2 Obeïm Déu en els 
seus representants, a la manera de Maria, amb to-
tal disponibilitat, que no vol dir actitud passiva, 
sinó escolta atenta a l’Esperit per comprometre’ns 
més responsablement.
Els qui ens governen es deixen guiar per l’esperit 
de la Serventa del Senyor.3 Com ella,4 escolten, 
reflexionen i treballen per afavorir el creixement 
espiritual dels Germans. Recorren a ella amb con-
fiança en tota ocasió.
 1 V 96; C 30, 23-25 3 Lc 1,38
 2  C 23, 11-13;  4 Jn 2,3-5 

260, 12-14 

121  En el seu servei de l’autoritat, el nostre  
Fundador fou per als Germans exemple de

prudència, dinamisme i comprensió.
Com un pare, és a la vora de cadascú i es fa tot 
per a tots.1 Els consulta sovint,2 cercant amb ells 
la voluntat de Déu. Prega durant molt de temps 
abans de prendre decisions.3 Acompanya amb  
fermesa i bondat els Germans a qui confia alguna 
responsabilitat.
 1 V 441-442; C 63, 11-18 3 V 335
 2 V 463; C 38, 6-7; 39, 13-14 

Maria, 
Primera 
Superiora

El Pare 
Champagnat 
i l’autoritat
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122  Els Superiors consideren el seu càrrec com 
un servei.1 Germans entre els seus Germans,2

susciten, en el respecte a les persones, la seva 
obediència responsable i activa. Els escolten de 
grat i afavoreixen la mútua entesa per al bé de 
l’Institut i l’Església. Es reserven, tanmateix, el dret 
a manar,3 quan calgués.
Atenen convenientment les necessitats de cadas-
cú i es mostren pacients amb tots.4 S’esforcen a 
edificar una comunitat fraterna en Crist, en la qual 
Déu sigui estimat per sobre de tot.
 1 PC 14, 3 3 c 618
 2 1Pe 5,3 4 Jn 10,11; c 619

123  El Germà Superior general, el Germà Vicari 
general i els Germans Provincials són Superiors

majors.1

 1 c 620

123.1  Els Germans Vicaris provincials i Su-
periors de Districte amb jurisdicció 

ordinària vicària són també Superiors ma-
jors (c 620) en aquelles Províncies que  
tinguin l’aprovació explícita del Germà Supe-
rior general (cf. 143.7).

124  Els Superiors tenen un Consell que reunei-
xen periòdicament. Governen amb el seu 

ajut, segons el dret canònic i el dret propi.1 Els 
Estatuts assenyalen els casos en què els Supe- 
riors han d’actuar en forma col·legiada amb el seu 
Consell i aquells en què no poden actuar sense el 
consentiment o sense el parer d’aquest Consell.2

 1 c 627 2  cf. nota explicativa II, 
sobre els Superiors i 
els seus Consells

Els Superiors
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LES UNITATS ADMINISTRATIVES

125  El nostre Institut està dividit en Províncies i 
Districtes, erigits pel Germà Superior general

amb el seu Consell.1

 1 cf. 137.4.1

125.1  Les Províncies o Districtes que tin-
guin interessos comuns poden agru-

par-se lliurement. Aquestes agrupacions  
tenen la possibilitat d’establir estatuts que, 
si cal, seran aprovats pel Germà Superior 
general quan es prevegin aspectes que no 
segueixen clarament el previst en les Cons-
titucions i Estatuts (cf. 137.4.13).

125.2  Per iniciativa del Germà Superior  
general i amb l’entesa prèvia dels

responsables implicats, les unitats admi-
nistratives els efectius de les quals siguin 
massa escassos poden ser unides a una 
altra unitat o passar a dependre direc- 
tament de l’Administració general (cf. 
137.4.1).

126  La Província és una unitat administrativa 
constituïda per un conjunt de cases, amb 

personal i recursos materials suficients per a per-
metre una vida autònoma. És governada per un 
Superior provincial.1

 1 c 621

127  El Districte és una unitat administrativa cons-
tituïda per un grup de cases amb interessos 

comuns, però que no reuneix les condicions exigi-
des per a ser Província. Depèn directament del 
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Superior general o del Superior provincial i és  
governat per un Superior de Districte.

127.1  El Superior de Districte governa d’acord 
amb l’estatut aprovat pel Germà Supe-

rior general (cf. 137.4.13; 150.2.19).

128  Abans que no pas estructura de govern, la 
unitat administrativa és una gran comunitat 

de vida, pregària i apostolat. Encarna l’Institut  
en les Esglésies locals i, per la seva unió amb el 
Germà Superior general, es vincula a l’Església 
universal.

129  La comunitat constitueix la cèl·lula bàsica de 
l’Institut. Viu en una casa legítimament erigi-

da pel Germà Provincial, amb el consentiment  
escrit del Bisbe diocesà.1 És governada per un Su-
perior. La supressió d’una casa correspon al Germà 
Superior general, prèvia consulta al Bisbe del lloc.2

 1 c 609, 1; cf. 150.2.12 2  c 616, 1;  
cf. 137.3.1; 
150.2.13

129.1  La fundació d’una casa es fa per con-
tracte establert entre la Província o 

el Districte dependent del Germà Superior 
general i les autoritats responsables de la 
fundació (cf. 150.2.14).

129.2  Algunes cases depenen directament 
de l’Administració general. No perta-

nyen a cap Província. Tenen com a Superior 
major immediat el Germà Superior general. 
Es regeixen per un estatut particular, aprovat 
pel Germà Superior general (cf. 137.4.13).
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129.3  Les comunitats d’aquestes cases es 
componen de Germans designats 

pel Germà Superior general, d’acord amb 
els seus respectius Germans Provincials, 
per un temps determinat. Aquests Germans 
continuen essent membres de la seva Pro-
víncia. Hi conserven veu activa i passiva per 
a les eleccions al Capítol general i en la con-
sulta per al nomenament del Germà Provin-
cial. Durant el temps que romanen al servei 
del Govern general, manquen de veu passi-
va per a qualsevol altra elecció que es faci 
en la seva Província. El Germà Provincial pot 
demanar excepció a aquesta norma; en tot 
cas, la sol·licitud serà sotmesa a la decisió 
del Germà Superior general (cf. 137).

EL GOVERN GENERAL

130  El Germà Superior general, successor del 
Fundador, aplega tots els Germans de l’Insti-

tut entorn de Crist. Els guia i acompanya en la fide-
litat als seus compromisos. Discerneix amb ells allò 
que facilita l’adaptació del seu apostolat a les neces-
sitats dels temps, segons el carisma de l’Institut.
Té autoritat directa sobre tots els Germans, cases, 
Districtes i Províncies.1 Pot dispensar tempo- 
ralment un Germà, una comunitat o una Província 
d’algun punt particular, de caràcter disciplinari, de 
les Constitucions.
 1 c 622

130.1  El Germà Superior general ha de visi-
tar, per si mateix, pel seu Vicari, pels 

seus Consellers o per altres delegats, les 
Províncies i els Districtes, almenys una ve-
gada durant el seu mandat (c 628).

El Germà 
Superior 
general
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131  És elegit pel Capítol general segons el dret 
canònic, en votació secreta i per majoria

absoluta dels Germans presents.1

En el moment de la seva elecció ha de tenir, si més 
no, deu anys de professió perpètua.2 El seu man-
dat és de vuit anys. No pot ser reelegit més d’una 
vegada consecutiva.3 La seva dimissió o destitució 
incumbeix a la Santa Seu.
L’elecció es fa de la manera següent: després de 
tres escrutinis sense resultat, només podran ser 
candidats els dos que hagin obtingut més vots, i, 
si n’hi hagués més de dos, els dos de més edat. Si 
en el quart escrutini hi hagués empat, es conside-
raria elegit el de més edat.
 1 c 625, 1 3 c 164 ss; c 624, 1
 2 c 623

132  El Germà Vicari general és el col·laborador 
més proper del Germà Superior general. El 

reemplaça en la seva absència i quan es troba par-
cialment o totalment impossibilitat per a exercir el 
seu càrrec.

132.1  El Germà Vicari general no pot ser al 
mateix temps Administrador general.

133  És elegit o reelegit pel Capítol general, amb 
les mateixes condicions i de la mateixa ma-

nera que el Germà Superior general.

134  Si durant el seu mandat es troba impossibili-
tat per a exercir el seu càrrec, el Germà

Superior general1 amb el seu Consell elegiran un 
nou Vicari general.
 1 cf. 137.4.2

El Vicari 
general
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135  Si durant el seu mandat el Germà Superior 
general es troba impossibilitat per a exercir 

el seu càrrec, el Germà Vicari general esdevindrà 
Superior general i continuarà el govern de l’Institut 
fins al Capítol general següent. Tanmateix, si el  
Vicari ha estat elegit pel Germà Superior general 
amb el seu Consell, haurà de convocar Capítol en 
el termini d’un any.

135.1  El Germà Superior general i el Germà 
Vicari general resideixen habitual-

ment a la casa general. Si tots dos s’han 
d’absentar alhora, el Germà Superior general 
o el seu Vicari, segons el cas, haurà de desig-
nar el Conseller que els reemplaçarà (c 629).

136  El Consell general està format pel Germà  
Vicari general i els Germans Consellers

generals, els quals formen comunitat amb el Ger-
mà Superior general.
El Capítol general fixa el nombre de Consellers  
generals que ha d’elegir —quatre com a mínim—  
i la manera d’elegir-los. En el moment de ser elegits 
han de tenir, si més no, deu anys de professió  
perpètua. El seu mandat dura d’un Capítol general 
ordinari a un altre.

136.1  Si es considera necessari, el Germà 
Superior general, juntament amb el 

seu Consell, pot elegir un o dos Consellers 
més (cf. 137.4.2).

137  El Germà Vicari general i els Consellers  
generals són els col·laboradors immediats 

del Germà Superior general en el govern de l’Insti-
tut. Estan a la seva disposició per a les tasques 

El Germà 
Superior 
general i el 
seu Consell

El Consell 
general
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que els confia. Els consulta en els assumptes im-
portants pel que fa a les Províncies i Districtes.

137.1  El Germà Superior general reunirà el 
seu Consell en ple, almenys un cop 

l’any, per analitzar la situació de l’Institut, defi-
nir la política global del seu govern i examinar 
els assumptes prioritaris (cf. 137.4). Per vali-
dar les decisions es requereix la presència, 
almenys, de quatre membres del seu Consell.

137.2  Quan un profés de vots perpetus de-
mani l’indult de sortida de l’Institut, el 

Germà Superior general transmetrà la petició 
a la Santa Seu amb la seva opinió personal 
i la del seu Consell (c 691, 1).

137.3  El Germà Superior general no pot ac-
tuar sense el consentiment del seu 

Consell en els casos següents:

1  supressió d’una casa, a petició del 
Germà Provincial (c 616, 1; cf. 
150.2.13);

2  erecció, trasllat o supressió de la 
casa de noviciat (c 647, 1);

3  autorització per a establir diversos 
noviciats en una mateixa Província 
o Districte;

4  autorització a un candidat, en cas 
particular i com a excepció, per a 
fer el noviciat en una comunitat de 
l’Institut diferent de la del noviciat i 
sota la responsabilitat d’un religiós 
provat que faci funció de Mestre de 
novicis (c 647, 2);
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  5  trànsit d’un Germà profés de 
vots perpetus a un altre Institut i 
admissió d’un profés de vots 
perpetus procedent d’un altre 
Institut (c 684);

  6  concessió de l’indult d’exclaustra-
ció, per un màxim de tres anys, a 
un Germà profés de vots perpe-
tus (c 686);

  7  concessió de l’indult de sortida de 
l’Institut a un Germà profés tem-
poral (c 688, 2);

  8  readmissió en l’Institut (c 690, 1; 
cf. 113.9);

  9 afiliació d’una persona a l’Institut;
10  autorització per a nomenar un  

Superior local per a un tercer  
trienni;

11  autorització de construccions, 
emprèstits, préstecs, compres i 
alienació d’immobles i objectes 
preciosos que sobrepassin el lí-
mit fixat per a les Províncies, amb 
permís de la Santa Seu, si cal- 
gués (c 638, 3; cf. 161.11 i 14);

12  aprovació de les Normes esta-
blertes pel Capítol provincial  
(cf. 151.1.3);

13  la convocatòria d’un Capítol gene-
ral extraordinari (cf. 138); 

14  altres casos que reclamin el con-
sentiment del Consell, segons el 
dret universal o el dret propi.

137.4  El Germà Superior general actua  
col·legiadament amb el seu Consell i 
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les decisions es prenen per majoria 
absoluta de vots dels presents en 
els casos següents:

  1  erecció, modificació o supressió 
de Províncies i Districtes (c 581; 
c 585);

  2  elecció del Germà Vicari general i 
dels Consellers generals, fora del 
temps de Capítol general;

  3  acceptació de la dimissió o la des-
titució del Germà Vicari general o 
d’un Conseller general;

  4  nomenament del Germà Secretari 
general, del Germà Administrador 
general, del Germà Procurador 
general, del Germà Postulador ge-
neral i d’altres Germans adscrits 
als serveis generals; 

  5  nomenament dels membres del 
Consell Internacional d’Afers Eco-
nòmics i de la Comissió d’Afers 
Econòmics de l’Institut (c 1280; 
cf. 160.4, 160.5);

  6  fixament de la data del Capítol 
general;

  7  nomenament dels membres de la 
comissió preparatòria del Capítol 
general;

  8  nomenament dels membres de la 
mesa de verificació de poders 
dels capitulars;

  9  nomenament dels membres de la 
mesa provisional del Capítol general;

10  fixament de la quantitat màxima 
que una Província o Districte pot 
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gastar sense autorització i aug-
ment d’aquesta quantitat;

11  aprovació de l’informe financer de 
l’Administració general que pre-
senta anualment el Germà Admi-
nistrador general (cf. 160.1);

12  aprovació dels estatuts civils de 
les Províncies i Districtes;

13  aprovació dels estatuts dels Dis-
trictes, dels estatuts de les agru-
pacions de Províncies o Districtes 
i dels estatuts de les cases que 
depenen directament de l’Admi-
nistració general;

14  interpretació de les decisions ca-
pitulars;

15  nomenament dels Germans Provin-
cials i dels Superiors de Districtes 
dependents del Germà Superior 
general;

16  acceptació de la dimissió o desti-
tució dels Germans que s’acaben 
d’esmentar;

17  pròrroga del mandat d’un Superior 
provincial o de Districte depen-
dent del Germà Superior general 
per un període inferior a sis me-
sos;

137.5  El Germà Superior general actua  
col·legiadament amb el seu Consell 

quan es tracta de l’expulsió d’un Germà, 
conforme al dret canònic (c 699). 

137.6  El Germà Procurador general és el 
representant de l’Institut reconegut 

Serveis 
generals
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davant la Santa Seu. Proporciona al Ger-
mà Superior general i al seu Consell les 
informacions procedents de l’Església  
i les que fan referència al dret dels reli- 
giosos.

137.7  El Germà Postulador general és l’en-
carregat de les causes de beatifica-

ció i canonització de l’Institut. Prepara els 
documents relatius a aquestes causes i or-
ganitza la difusió de tot el que pugui dur-les 
a bon terme.

137.8  El Germà Secretari general és l’en-
carregat de la Secretaria del Consell 

general. És el responsable de les actes de 
les sessions del Consell i de la correspon-
dència oficial en nom de l’Institut.

137.9  El Germà Administrador general és 
l’encarregat del servei de les finan-

ces i de l’administració dels béns de l’Admi-
nistració general. Si el Germà Administrador 
general no és Conseller general, serà con-
vocat al Consell quan aquest tracti assump-
tes econòmics.

137.10  Hi ha Germans que s’encarreguen 
dels altres serveis vinculats a l’Ad-

ministració general, especialment comissions, 
secretariats, cursos de formació, arxius, 
estadístiques, investigació sobre la història 
de l’Institut i comunicacions. 

137.11  La Conferència general és una as-
semblea consultiva composta pel 

La Conferència 
general
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Germà Superior general, el Germà Vicari gene-
ral, els Germans Consellers generals, els Ger-
mans Provincials i els Superiors de Districte, si 
és així com ho preveu el seu Estatut propi.
La Conferència general és convocada:

1  per consolidar la unitat de l’Institut i afavorir 
els contactes directes dels Superiors entre si 
i amb el Germà Superior general i els mem-
bres del seu Consell;

2  per estudiar els assumptes d’interès general 
i proposar solucions.

   El Germà Superior general convoca la Con- 
ferència general entre dos Capítols. Pot invi-
tar-hi, si ho creu convenient, altres Germans 
(c 632; c 633, 1).

138  El Capítol general és una assemblea repre-
sentativa de tot l’Institut. Expressa la partici-

pació de tots els Germans en la vida i en la missió 
de l’Institut, així com la seva coresponsabilitat en el 
govern.1

El Capítol exerceix l’autoritat suprema extraordinà-
ria.2 El convoca i presideix el Germà Superior ge-
neral. Aquest convoca Capítol general ordinari 
cada vuit anys. Pot, també, per raons greus i amb 
el consentiment del seu Consell, convocar Capítol 
general extraordinari.3

 1 PC 14, 4 3 cf. 137.3.13
 2 c 631, 1

138.1  No solament les Províncies i les co-
munitats locals, sinó qualsevol Germà

o grup de Germans poden adreçar lliure-
ment els seus desitjos i suggeriments al 

El Capítol 
general
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Capítol general. Aquestes aportacions, sig-
nades, s’envien a la comissió preparatòria, 
que les transmet als capitulars (c 631, 3).

139  El Capítol general ordinari té les funcions  
següents:1

1  elegir el Germà Superior general, el Germà 
Vicari general i els membres del Consell 
general, segons el dret propi;

2  estudiar els assumptes d’una més gran  
importància relacionats amb la natura, fi-
nalitat i esperit de l’Institut i promoure’n la 
renovació i adaptació, tot salvaguardant-ne 
el patrimoni espiritual;

3  elaborar estatuts per a tot l’Institut;
4  proposar a la Santa Seu eventuals modifi-

cacions d’algun punt de les Constitucions.
 1 c 631, 1

140  El Capítol general es compon1 de membres 
de dret i membres elegits per les Províncies 

i Districtes. El nombre de membres elegits ha de 
ser superior al de membres de dret. El dret propi 
determina qui són membres de dret i fixa el proce-
diment de les eleccions.
 1 c 631, 2

140.1  Són membres de dret del Capítol  
general:

1 el Germà Superior general;
2  el Germà Superior general prece-

dent;

Funcions  
del Capítol 

Composició 
del Capítol
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3  el Germà Vicari general i els Conse-
llers generals en funcions en el mo-
ment de l’obertura del Capítol;

4 els Germans Provincials.

140.2  El nombre de delegats elegits al  
Capítol general serà de quinze Ger-

mans més que el nombre de membres de 
dret.
Entre els delegats hi haurà:

1  un elegit per cada unitat adminis-
trativa. El nombre de Germans pro-
fessos d’un Districte dependent 
d’una Província es resta del de la 
Província per calcular els delegats 
d’aquesta última;

2  altres Germans elegits en les uni-
tats administratives en les quals 
els efectius siguin més elevats. 
Les eleccions d’aquests darrers 
delegats es regiran per les normes 
següents: 
Es calcularà el coeficient de repre-
sentativitat de cada unitat adminis-
trativa, és a dir, la relació entre el 
nombre de capitulars ja determinat 
i el nombre de Germans de la unitat 
de què es tracta. Entre els mem-
bres de dret comptats per a 
aquests efectes solament es tin-
dran en compte els Germans Pro-
vincials. Es classificaran les unitats 
administratives en l’ordre creixent 
dels seus coeficients respectius. 
S’augmentarà en un el nombre de 
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delegats que s’ha d’elegir en la uni-
tat administrativa classificada en 
primer lloc. Es farà de nou la 
classificació i es repetirà el ma-
teix procés fins que el nombre de 
delegats assoleixi la xifra prefixada.

140.3  Els Germans elegits com a Superior 
general, Vicari general o Consellers 

generals durant el Capítol n’esdevenen 
membres, si no ho eren ja. Si el Germà 
Superior general elegit no hi fos present, 
caldria esperar-lo abans de prosseguir les 
tasques capitulars.

141 Són elegibles per a delegats al Capítol gene-
ral tots els Germans professos perpetus, llevat 
dels qui es troben en situació canònica de trànsit o 
d’exclaustració.

142 Són electors tots els Germans professos 
temporals i perpetus, llevat dels qui es troben en 
situació canònica de trànsit o d’exclaustració.

EL GOVERN PROVINCIAL

143  El Germà Superior provincial governa la Pro-
víncia amb ajut del seu Consell. És el primer 

responsable de l’animació espiritual i apostòlica i 
de l’administració dels béns. Manté la unió entre 
els Germans i coordina les seves activitats. Exer-
ceix autoritat directa sobre tots els Germans i ca-
ses de la Província.

143.1  El Germà Provincial es procura  
col·laboradors que l’ajudin a dur a 

Germans 
elegibles

Germans 
electors
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terme la seva missió. Crea, si cal, comissi-
ons per a l’animació i coordinació de les di-
verses activitats.

143.2  El Germà Provincial atorga missió a 
cada Germà de la Província. Organit-

za les comunitats tenint en compte, en la 
mesura en què es pugui, les aptituds i la si-
tuació de cada Germà.

143.3  Per facilitar el govern de la Província, 
el Germà Provincial pot reunir diver-

ses cases i obres en un Sector, i donar-li, si 
cal, un estatut particular.

143.4  El traspàs temporal d’un Germà a 
una altra Província es fa per escrit i 

de comú acord entre els Provincials respec-
tius. El traspàs definitiu ha de ser confirmat 
pel Germà Superior general.

143.5  Excepcionalment, i en casos urgents, 
el Germà Provincial pot autoritzar 

personalment una despesa no superior al 
10% de la quantitat autoritzada a la Província.

143.6  El Germà Provincial és ajudat per un 
Secretariat provincial que gestiona i 

conserva els documents de la Província (cf. 
113.8; 149.2; 151.1.3; 151.6; 155.2). 
Aquest Secretariat està en estreta relació 
amb el Germà Secretari general. Vetlla per-
què els arxius estiguin ben conservats i s’en-
viïn a temps els documents que demana 
l’Administració general. 



119

143.7  El Germà Superior general, amb el 
consentiment del seu Consell (cf. 

137.3.14), pot autoritzar el nomenament i 
el procés de designació d’altres Superiors 
majors per assistir el Germà Provincial, a 
petició d’aquest, allí on l’animació i el govern 
de la Província ho requereixin.

144  El Germà Provincial és nomenat, per tres 
anys, pel Germà Superior general amb el 

seu Consell,1 prèvia consulta a tots els Germans 
de la Província.2 En el moment de ser nomenat ha 
de tenir, si més no, deu anys de professió perpè-
tua.3 Pot ser-ho novament per un segon trienni i, 
excepcionalment, per un tercer.4

 1 cf. 137.4.15 3 c 623
 2 c 625, 3 4 c 624, 2

144.1  La consulta per al nomenament es fa 
segons el mètode determinat pel 

Germà Superior general, previ acord amb el 
Germà Provincial i el seu Consell (cf. 
137.4.15).

144.2  Excepcionalment, i per raons serio-
ses, una Província pot, amb l’apro-

vació del Germà Superior general, elegir 
Provincial. Perquè aquesta elecció sigui 
vàlida, ha de ser confirmada pel Germà 
Superior general (c 625, 3).

145  El Germà Provincial visita, almenys, un cop 
l’any, per si mateix o per un delegat seu, els 

Germans i les cases de la Província.1

 1 c 628, 1
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145.1  En l’avinentesa de la visita anual a les 
co  munitats, el Germà Provincial, o el seu

delegat, juntament amb els Germans, n’ava-
lua la qualitat de la vida religiosa i apostò lica. 
Facilita una entrevista personal a cada Germà.

145.2  El Germà Provincial pot dispensar, per 
algun temps, un Germà o una comuni-

tat de la seva Província d’algun punt particular, 
de caràcter disciplinari, de les Constitucions.

146  Personalment, o pel seu delegat, rep la pro-
fessió dels Germans de la Província, en nom 

del Germà Superior general.1

 1 c 656, 5

147  Pertoca al Germà Provincial de donar llicèn-
cia als qui prediquin a les nostres cases1 i 

d’autoritzar qualsevol publicació d’un Germà que 
tracti qüestions de religió o de moral.2

 1 c 765 2 c 832

148  El Consell provincial és format per un grup 
de Germans que, amb el Germà Provincial,  

esdevé l’òrgan de reflexió, consulta i decisió de la 
Província. Ajuda el Germà Provincial en el govern, 
en l’animació espiritual i apostòlica dels Germans i 
en l’administració dels béns.

149  Els Consellers provincials són elegits pel  
Capítol provincial. Han de ser professos 

perpetus. El seu mandat cessa amb el del Superior 
del Consell del qual formen part.

149.1  El Consell provincial es compon,  
almenys, de quatre Germans. El Ger-

El Consell 
provincial
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mà Provincial en nomena un d’entre aquests 
per a Viceprovincial, el qual reemplaça el 
Provincial quan cal.

149.2  El Germà Provincial reuneix el seu 
Consell, normalment, un cop al mes, 

o si més no sis vegades l’any. Comunica l’or-
dre del dia als Consellers, si pot ser amb 
uns dies de temps. Les actes es registren i, 
un cop aprovades, tots les signen. Per a la 
validesa de les decisions, es requereix la 
presència, almenys, de la majoria absoluta 
dels membres del Consell.

149.3  Si el Germà Administrador provincial 
no és Conseller, serà cridat al Con-

sell quan es tractin afers econòmics. També 
poden ser invitats eventualment al Consell 
altres Germans, però sense dret a vot.

149.4  Les Províncies poden crear organis-
mes, als quals pertanyin Germans i 

laics, encarregats de la reflexió, consulta i 
decisió sobre les qüestions relacionades 
amb les obres. El Germà Provincial i el seu 
Consell determinen com crear aquests orga-
nismes i l’abast del seu poder de decisió.

150  El Germà Provincial consulta el seu Consell 
en els assumptes importants de la Província, 

de les comunitats i de les obres.

150.1  El Germà Provincial ha de demanar el 
parer del seu Consell:
1  per a autoritzar un Germà a emetre 

el vot d’estabilitat, autorització que 

El Germà 
Provincial  
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ha de ser confirmada pel Germà 
Superior general;

2  per a rebutjar un candidat a la pro-
fessió (c 689, 1);

3  per a prorrogar el temps de prova 
a un novici (c 653, 2);

4  per a iniciar el procés pel qual s’au-
toritza un Germà a renunciar al seu 
patrimoni (c 668, 4);

5  per a convocar l’Assemblea provin-
cial;

6  per a iniciar el procés d’expulsió 
d’un Germà, d’acord amb el dret 
canònic (c 697).

150.2  El Germà Provincial no pot actuar sen-
se el consentiment del seu Consell:
  1  per a admetre a la professió tem-

poral i perpètua, admissió que  
requereix també l’aprovació del 
Germà Superior general (c 656, 3);

  2  per a concedir permís d’absència 
prolongada a un Germà (c 665, 1; 
cf. 61.1);

  3  per a demanar al Germà Superior 
general el procés d’expulsió d’un 
Germà, d’acord amb el dret canò-
nic (c 697);

  4  per a sotmetre a l’aprovació del 
Germà Superior general l’afiliació 
d’algú a l’Institut;

  5  per a nomenar els membres de la 
Comissió d’Afers Econòmics de 
la Província (cf. 161.2);

  6  per a elaborar els diferents plans 
de la Província i precisar-ne les 
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prioritats, segons les orientacions 
del Capítol provincial (cf. 34.1; 
85.1, 88.3; 94.1; 95.1);

  7  per a aprovar el projecte de vida 
de les comunitats;

  8  per a alienar o adquirir béns im-
mobles i autoritzar construccions 
o millores, emprèstits i préstecs, 
l’import dels quals no sobrepassi 
el que està autoritzat a la Provín-
cia. Si aquest import sobrepassa 
l’autoritzat, es requereix l’aprova-
ció del Germà Superior general 
(cf. 152.6.5; 161.14; 161.15);

  9  per a aprovar els pressupostos i 
informes econòmics de la Provín-
cia, de les cases i de les obres 
(cf. 161.3; 161,4), així com els 
controls, els mètodes i els proce-
diments que s’han d’utilitzar en 
les transaccions financeres (cf. 
157.1);

10  per a aplicar, després de consul-
tar amb el Germà Superior gene-
ral, certes normes de la Província 
quant a la manera de viure la po-
bresa segons els costums del 
país (cf. 29.11);

11  per a autoritzar viatges llargs i esta-
des a l’estranger, conforme a les 
Normes de la Província (cf. 29.11);

12  per a fundar una casa, amb el 
consentiment escrit del Bisbe dio-
cesà (c 609, 1);

13  per a proposar al Germà Superior 
general la supressió d’una obra o 
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d’una casa, després d’haver con-
sultat el Bisbe diocesà (c 616, 1);

14  per a establir o modificar el con-
tracte amb els fundadors d’una 
obra (cf. 162.5);

15  per a establir un estatut, si cal- 
gués, quan diferents comunitats  
viuen a la mateixa casa;

16  per a determinar, quan calgui, les 
atribucions del Germà Director 
d’una obra, del seu Consell i dels 
altres responsables d’aquesta; 

17  per a contractar un gestor laic, 
que administri una obra de l’Insti-
tut o verifiqui els informes econò-
mics;

18  per a fixar la data d’obertura del 
Capítol provincial;

19  per a establir l’estatut d’un Dis- 
tricte (cf. 127.1; 137.4.13); 

20  per a aprovar, si calgués, l’estatut 
d’un Sector o l’estatut civil d’una 
obra o d’un conjunt d’obres (cf. 
143.3; 155.1).

150.3  Casos en què el Germà Provincial  
actua col·legiadament amb el seu 

Consell:
1  elecció de Consellers Provincials, 

fora del temps de Capítol provin- 
cial, per a completar el nombre fi-
xat per aquest Capítol (cf. 151.1.2);

2  acceptació de la dimissió o destitu-
ció, per raons greus, dels Conse-
llers provincials;
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3  nomenament, prèvia consulta als 
Germans, d’un Superior de Distric-
te o d’un Responsable de Sector; 

4  nomenament de Superiors locals, 
Mestre de novicis, Directors de 
centres de formació, Administra-
dor provincial, Directors i Adminis-
tradors d’obres i Administradors 
locals;

5  acceptació de la dimissió de qual-
sevol dels Germans abans es-
mentats, o la seva destitució, per 
motius greus.

151  El Capítol provincial1 és una assemblea  
representativa de tota la Província, que

expressa la participació de tots els Germans en el 
govern. S’ha de reunir per a la presa de possessió 
del Germà Provincial. El convoca i presideix el  
Germà Provincial.
Constitueix l’autoritat extraordinària a escala pro-
vincial. Els Estatuts mencionen els casos en què 
les seves funcions són de caràcter deliberatiu o 
consultiu.
 1 c 632; c 633, 1

151.1  El Capítol provincial funciona amb ca-
ràcter deliberatiu:
1  per a elaborar el seu propi Regla-

ment;
2  per a determinar el nombre de 

Consellers provincials i elegir-los;
3  per a establir les Normes de la Pro-

víncia, que han de ser aprovades 
pel Germà Superior general, amb 
el consentiment del seu Consell 

El Capítol 
provincial
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(cf. 29.7; 29.11; 50.1; 56.1; 60.4; 
61.3); 

4  per a determinar com s’han d’ele-
gir els Superiors adjunts i els Con-
sellers locals;

5  per a precisar casos no previstos 
en l’Estatut 152.6, en els quals el 
Superior local ha d’actuar amb el 
consentiment del seu Consell.

151.2  El Capítol provincial funciona amb  
caràcter consultiu quan estudia as-

sumptes generals de la Província i sugge-
reix les línies mestres d’actuació, segons la 
situació de la Província, les crides de l’Esglé-
sia local i les directrius del Capítol general 
(cf. 85.1; 88.5).

151.3  La composició del Capítol provincial 
queda determinada pel seu propi 

Reglament.

151.4  El Capítol provincial es compon de 
membres de dret i membres d’elec-

ció. Entre els primers es troba el Germà Pro-
vincial que surt i el qui entra. Poden haver-hi 
també altres membres de dret, però en 
nombre inferior als d’elecció. Els Consellers 
provincials elegits es converteixen en mem-
bres del Capítol, si no ho eren ja.

151.5  El Germà Provincial que surt, amb el 
seu Consell, organitza l’elecció dels 

delegats al Capítol, el convoca i en presideix 
l’obertura.
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Després que el nou Germà Provincial hagi 
pres possessió del càrrec, es procedeix a 
l’elecció dels membres del Consell i a l’estu-
di dels assumptes regularment inclosos en 
l’ordre del dia.

151.6  Es tramet al Germà Superior general 
un informe del Capítol provincial.

151.7  Igualment es tramet als Germans de 
la Província un resum dels temes 

tractats en Capítol. Les decisions entren en vi-
gor en la data que el mateix Capítol assenyali.

151.8  Si, ocasionalment, una Província no 
pot convocar a Capítol, el Germà 

Provincial n’informarà el Germà Superior ge-
neral, el qual indicarà la manera d’elegir 
Consellers provincials. En aquesta situació, 
els poders del Capítol provincial recauen so-
bre el Germà Provincial i el seu Consell.

151.9  El Germà Provincial pot convocar 
l’Assemblea provincial. És una reunió 

oberta a tots els Germans per tal de fomen-
tar les relacions entre ells i entre les comuni-
tats i desvetllar l’interès comú en analitzar 
els assumptes importants de la Província. 
Aquesta Assemblea, que és consultiva, no 
reemplaça el Capítol provincial. El Germà 
Provincial pot invitar-hi, també, altres perso-
nes (c 632; c 633, 1; cf. 150.1.5). 

EL GOVERN LOCAL

152  El Superior de comunitat1 està al servei dels 
seus Germans per a ajudar-los a respondre 

L’Assemblea 
provincial

El Superior 
de comunitat
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a la vocació personal, comunitària i apostòlica. 
Ofereix a cadascun la seva col·laboració, el seu 
consell i el suport de la seva autoritat.
Governa amb l’ajut del seu Consell. En les comuni-
tats de sis Germans com a mínim, el Germà Supe-
rior té un Consell, compost per un nombre de Ger-
mans determinat pel Germà Provincial, amb el 
consentiment del seu Consell. On no hi hagi Con-
sell, tota la comunitat actua en lloc seu.
 1 c 608

152.1  El Superior presta atenció a cadas-
cun dels Germans. Els acompanya 

en la recerca del bé comú, està a la seva dis-
posició per rebre’ls i escoltar-los. Intervé, quan 
cal, per confirmar les decisions preses en co-
munitat o per decidir per si mateix en assump-
tes que no poden restar sense solució (c 619).

152.2  Dins de la seva competència, autoritza 
les despeses personals dels Germans.

152.3  Té la responsabilitat de reunir periò-
dicament la comunitat. 

152.4  Té cura que els Germans disposin 
d’una biblioteca adequada. Procura 

que els documents d’arxiu estiguin classifi-
cats i salvaguardats i vetlla pel manteniment 
de l’immoble i del mobiliari.

152.5  Pot dispensar, per un temps, un Ger-
mà o tota la comunitat d’un punt 

particular, de caràcter disciplinari, de les 
Constitucions. 
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152.6  El Germà Superior no pot obrar sen-
se el consentiment del seu Consell: 

1  per a prendre decisions que emanin 
del projecte de vida comunitària;

2  per a distribuir les tasques i res-
ponsabilitats no determinades pel 
Germà Provincial;

3  per a preparar el pressupost anual i 
l’informe econòmic de fi d’exercici i 
sotmetre’ls al Germà Provincial per 
a la seva aprovació (cf. 150.2.9);

4  per a decidir les despeses i arran-
jaments importants, dins els límits 
del pressupost aprovat;

5  per a elaborar els projectes l’apro-
vació dels quals recau en els Supe-
riors majors (cf. 150.2.8);

6  per a reglamentar altres casos 
previstos pel Capítol provincial 
(cf. 151.1).

152.7  El Germà Superior reuneix el seu 
Consell almenys un cop al mes.

152.8  Quan s’hagin de tractar assumptes 
que afectin algun Germà en particu-

lar, aquest podrà ser invitat al Consell, si es 
considera oportú. Aquesta invitació pot es-
tendre’s a tota la comunitat. Els Germans 
convidats no tenen dret a vot.

152.9  Les actes de les sessions del Con-
sell són aprovades i firmades pel Su-

perior i els Consellers. El llibre d’actes es 
presenta als Superiors majors durant la visi-
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ta canònica. Es fa conèixer a la comunitat un 
resum de les deliberacions del Consell.

153  El Superior local és nomenat pel Germà  
Provincial,1 per tres anys, prèvia consulta 

apropiada.2 Ha de tenir, si més no, un any de pro-
fessió perpètua.3 Pot ser nomenat de nou. Per a un 
tercer mandat es requereix autorització del Germà 
Superior general.
El mandat pot ser escurçat pel Germà Provincial, si ho 
aconsellen raons serioses de servei a la Província.4

 1 cf. 150.3.4 3 c 623
 2 c 625, 3 4 c 624, 3

153.1  És desitjable que, després de diver-
sos mandats consecutius, pugui 

restar alliberat per un temps, abans de con-
fiar-li novament la responsabilitat d’una co-
munitat (c 624, 2).

153.2  El Director d’una obra apostòlica ma-
rista és una persona al servei de la 

missió i dels membres de la comunitat 
educativa, que ofereix a cadascú la seva 
col·laboració, el seu consell i el suport de 
la seva autoritat. Governa amb l’ajuda del 
seu Consell i d’altres directius. Tots ells 
són els animadors principals de l’esperit 
apostòlic de l’obra i dels valors maristes.
La forma de nomenament, el mandat i les 
atribucions del Germà Director d’una obra 
seran determinats pel Germà Provincial, el 
qual concreta també el que correspon als 
altres responsables de l’obra, com ara  
l’Administrador, el Coordinador, els Conse-
llers i els altres directius (cf. 150.2.16).

Responsables 
de les obres
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Aquestes persones tenen cura del bon fun- 
cionament de l’obra, eviten l’ostentació i 
procuren que en tot es reflecteixi la senzi-
llesa marista. Recorden que les seves de-
cisions podrien comprometre l’Institut. 
Actuen amb la prudència necessària i els 
límits estrictes de les seves atribucions.
Entre ells, els que són Germans depenen 
del Superior de la seva comunitat en tot  
el que fa referència a la seva condició de 
religiosos.

154  En cada comunitat hi ha un Superior adjunt. 
Reemplaça el Superior quan s’ha d’absentar 

o quan es veu impedit per exercir les seves fun- 
cions. El Superior adjunt és el primer Conseller. És 
designat segons les normes establertes pel Capí-
tol provincial.1

 1 cf. 151.1.4
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Capítol 10

AdMINISTRACIÓ dE BÉNS

155  L’Institut, les Províncies i els Districtes tenen 
capacitat per a adquirir, posseir, alienar i ad-

ministrar béns temporals, segons les seves res-
pectives competències.1

Les cases no poden posseir ni alienar.
 1 c 634, 1

155.1  Per tal de protegir els interessos de 
l’Institut, és convenient que aquest, 

les Províncies i els Districtes, així com les 
obres, siguin persones jurídiques segons 
les lleis en vigor, quan les lleis del país ho 
obliguin o ho permetin. L’aprovació depèn 
del nivell superior de l’autoritat competent 
(cf. 137.4.12; 150.2.20). 
En establir aquestes persones jurídiques  
civils, no s’ha de fer cap alienació o trans-
acció que pugui perjudicar la situació pa-
trimonial de l’Institut (c 1295; c 638, 3).

155.2  Els actius de l’Institut comprenen els 
actius a curt termini, les inversions i 

les immobilitzacions.
L’administració dels actius a curt termini i de 
les inversions és a càrrec del Germà Admi-
nistrador, d’acord amb el pla adoptat pel 
Germà Superior general o pel Germà Provin-
cial, segons el cas. Aquesta administració 
s’anomena ordinària.

Béns de 
l’Institut
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L’administració del patrimoni estable de 
l’Institut depèn del Germà Provincial, dins 
dels límits del dret canònic i de la quantitat 
autoritzada a la Província. El Govern general 
sol·licitarà els permisos a la Santa Seu, 
quan el cas ho requereixi. Aquesta adminis-
tració s’anomena extraordinària. La Secreta-
ria provincial ha de conservar un inventari de 
tot allò que forma el patrimoni estable de la 
Província (c 638; cf. 137.3.11; 150.2.8).

155.3  Quan diverses Províncies tenen una 
obra en comú, han d’establir de 

comú acord els seus estatuts.

156  Els Germans encarregats d’administrar els 
béns de l’Institut no són propietaris, sinó ad-

ministradors dels béns de l’Església. En la seva 
gestió han de preocupar-se pel bé comú, la justí-
cia, la pobresa, la caritat i la tasca apostòlica dels 
Germans. Quant a l’administració, s’atenen al dret 
canònic.1

 1 c 635

156.1  Amb la finalitat que el Germà Admi-
nistrador pugui desenvolupar ade-

quadament la seva tasca, s’ha de donar una 
estreta col·laboració entre ell i el Germà  
Provincial.

156.2  Els Germans encarregats d’adminis-
trar els béns de l’Institut vetllen per- 

què tot el personal rebi un salari d’acord amb 
les lleis del país, es beneficiï de les prestacions 
socials i estigui protegit per aquestes, com ho 
reclama la justícia (c 1286, 2; cf. 88.3).

Els Germans 
Administra-
dors
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157  Els Germans Administradors tenen poder de 
decisió per si mateixos en tots els assump-

tes ordinaris inherents al seu càrrec.1 En els  
assumptes extraordinaris han de recórrer al seu 
respectiu Superior.
 1 c 638, 2

157.1  En tota transacció financera ha 
d’aplicar-se un control intern, d’acord 

amb les habituals pràctiques bancàries i 
comptables. Aquests controls han d’estar 
establerts i revisats regularment per les res-
pectives comissions d’afers econòmics. 
L’aprovació final correspon a l’autoritat com-
petent.
Els mètodes i procediments d’aquestes 
transaccions han de ser aprovats per l’auto-
ritat competent.
Hi ha d’haver més d’una persona autoritzada 
per accedir als diversos comptes bancaris, 
corrents o d’estalvis.

158  El Capítol general dóna normes per a l’admi-
nistració dels béns de l’Institut i supervisa la 

gestió financera de l’Administració general.
En cada nivell de govern, el Superior, conforme a 
les directrius generals i tenint en compte les cir-
cumstàncies particulars, determina com s’han 
d’usar els béns i la manera d’administrar-los i en 
supervisa la gestió.

158.1  El Germà Superior general fixa la 
quantitat màxima que una Província 

o Districte poden gastar sense autorització. 
A petició del Germà Provincial o del Germà 

Ús i gestió 
dels béns
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Superior del Districte, aquesta quantitat pot 
ser modificada, després d’haver examinat la 
situació financera de la unitat administrativa 
interessada (cf. 137.4.10).

158.2  L’excedent d’una comunitat i el fruit 
del treball dels Germans pertanyen a 

l’Institut. L’excedent de les obres apostòli-
ques pertany també a l’Institut, si un con-
tracte no disposa una altra cosa (c 681, 2).

158.3  Una persona, una casa o una Provín-
cia no pot obrir un compte corrent 

sense autorització de l’autoritat competent. 
Per a desviar del fons comú qualsevol in-
grés, sigui quina sigui la seva procedència, 
també cal una autorització.

159  Només l’Institut i les Províncies poden  
capitalitzar. La capitalització1 ha de ser

proporcional a les seves responsabilitats socials i 
econòmiques i feta prudentment.
Els responsables, conscients del seu compro-
mís de pobresa i atents a les necessitats del 
món, utilitzen una part dels beneficis per ajudar 
les Províncies més pobres, les missions i obres 
socials.2

 1 PC 13, 6 2 c 640

159.1  Cada tres anys, el Germà Provincial i 
el seu Consell han de revisar l’estat 

dels actius a curt termini, les inversions i les 
immobilitzacions de la Província. El Germà 
Provincial i el seu Consell discerniran si l’ori-
gen de l’actiu, la manera d’obtenir beneficis 

Capitalització
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i el seu ús estan d’acord amb la crida de 
l’Institut a la solidaritat i si donen testimoni 
de pobresa evangèlica.

159.2  Si l’examen dels actius a curt termi-
ni, les inversions i les immobilit-

zacions revela que aquests actius poden 
generar un excedent d’ingressos sobre 
les necessitats presents i futures de la 
Província, el Germà Provincial i el seu Con-
sell hauran de determinar, prèvia consulta 
a l’Administrador general, com i on atribuir 
aquest excedent o bé alienar part de l’actiu 
a favor de les Províncies més necessita-
des. Aquesta consulta és recomanable, 
però no és obligatòria.

160  El Germà Administrador general1 s’ocupa 
de les finances de l’Administració general. 

Empra, dins de les seves atribucions, els mitjans 
adequats per a una justa revalorització dels béns 
de l’Institut. Exerceix el seu càrrec sota la direcció 
del Germà Superior general i subjecte al control 
del seu Consell.
Demana als Germans Administradors provincials 
els documents necessaris per a la gestió dels 
béns de l’Institut.
 1 c 636, 1

160.1  El Germà Administrador general pre-
senta anualment al Germà Superior 

general, per a la seva aprovació, l’informe 
financer de l’Administració general.
Alhora, presenta la informació econòmica 
de les Províncies i Districtes de l’Institut  
(c 636, 2; cf. 137.4.11). 

L’Adminis-
trador 
general
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160.2  El Germà Administrador general té 
facultat per a auditar els comptes de 

les Províncies, Districtes, obres i comunitats.

160.3  El Germà Administrador general pot 
demanar extracte notarial dels títols 

de propietat de l’Institut si ho creu oportú i 
davant les circumstàncies especials de les 
Províncies o dels Districtes (cf. 161.6).

160.4  El Germà Superior general nomena 
un Consell Internacional d’Afers Eco-

nòmics de, si més no, quatre experts, per 
tal d’ajudar el Germà Administrador general 
en l’aplicació de la política econòmica de 
l’Institut. El mandat del Consell econòmic és 
el mateix que el del Germà Administrador 
general, que n’és el president. El Consell 
econòmic es reunirà sempre que calgui   
i almenys una vegada l’any (c 1280;  
cf. 137.4.5).

160.5  El Germà Superior general nomena 
tres o més experts perquè amb el 

Germà Administrador general constitueixin 
la Comissió d’Afers Econòmics. Aquesta aju-
da el Germà Administrador general en la 
seva feina i estudia les peticions de caràcter 
econòmic sotmeses al Germà Superior ge-
neral. Aquest, abans de decidir, consulta  
els informes de la Comissió (c 1280;  
cf. 137.4.5).

160.6  Abans de l’inici de l’any comptable, el 
Germà Administrador general, amb 
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l’ajut de la Comissió d’Afers Econòmics, es-
tableix el pressupost provisional del Govern 
general i el sotmet a l’aprovació del Germà 
Superior general i del seu Consell.

161  El Germà Administrador provincial1 és nome-
nat pel Germà Provincial per un temps deter-

minat. Ha de ser profés perpetu. Administra els 
béns de la Província i exerceix la seva funció sota 
la dependència del Germà Provincial i el seu Con-
sell. Orienta els Germans Administradors locals i la 
resta d’Administradors per assolir una gestió unifi-
cada en la Província.2

 1 c 636, 1 2 cf. 150.3.4

161.1  El mandat del Germà Administrador 
provincial dura tres anys. Pot ser re-

novat dues vegades consecutives.

161.2  El Germà Provincial nomena un Con-
seller provincial i, si més no, dos ex-

perts, perquè, amb el Germà Administrador 
provincial, formin la Comissió d’Afers Econò-
mics de la Província. El Germà Provincial pren 
en compte les observacions i recomanacions 
de la Comissió (c 1280; cf. 150.2.5).

161.3  Abans de començar l’exercici, el  
Germà Administrador provincial,  

amb l’ajut de la Comissió d’Afers Econòmics, 
elabora les previsions pressupostàries de la 
Província. Les sotmet a l’aprovació del  
Germà Provincial (cf. 150.2.9).

161.4  Anualment, el Germà Administrador 
provincial presenta al Germà Provin-

L’Adminis-
trador
provincial
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cial l’informe econòmic de la Província per a 
la seva aprovació. Aquest inclou la situació 
financera de les cases i de les obres apostò-
liques, així com l’estat dels préstecs i les 
pòlisses d’assegurances de la Província. 
De l’informe econòmic de la Província, 
n’envia còpia al Germà Administrador  
general, segons model establert (c 636, 2; 
cf. 150.2.9).

161.5  El Germà Administrador provincial 
determina, d’acord amb el Germà 

Provincial, el sistema comptable, els tipus 
d’informes que han de presentar les cases i 
assenyala la data en què s’ha d’enviar l’infor-
me econòmic a l’Administració Provincial. 
El Germà Provincial i el Germà Administrador 
provincial tenen dret a accedir als comptes i 
a documents similars de les cases i de tota 
obra de la qual la Província és responsable. 

161.6  El Germà Administrador provincial 
conserva en lloc segur:

1  tots els títols de propietat i altres do-
cuments relacionats amb ells, com 
ara hipoteques, poders, testaments, 
contractes d’arrendament i pòlisses 
d’assegurances (cf. 160.3); 

2  els documents fundacionals de 
les cases, en el cas que aquestes 
no siguin propietat de l’Institut  
(c 681, 2).

161.7  Els recursos de la caixa provincial es 
destinaran, principalment, al mante-
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niment de les cases de formació i d’estudis, 
de les infermeries i cases de descans, a fun-
dar i ampliar centres d’educació, a promou-
re activitats apostòliques i a crear un fons 
de previsió, si fos necessari.

161.8  El Germà Provincial, d’acord amb les 
necessitats i circumstàncies del 

país, facilitarà les assegurances pertinents 
als Germans (cf. 15.2). 

161.9  La contractació d’un gestor laic per 
a administrar una obra de l’Institut o 

verificar els informes econòmics és com-
petència del Germà Provincial, el qual ac-
tuarà amb les formalitats que s’escauen 
(cf. 150.2.17).

161.10  Quan una Província administra una 
obra particular, el Germà Adminis-

trador provincial té cura de supervisar-ne la 
comptabilitat. 

161.11  Per tal de poder contreure un em-
prèstit o fer un préstec que superi 

la quantitat permesa, el Germà Provincial ha 
de demanar autorització al Germà Superior 
general. Constaran en aquesta petició les 
condicions de l’emprèstit o préstec, així 
com les de la seva devolució (c 638, 3; cf. 
137.3.11).

161.12  Si una Província contreu deutes i 
obligacions, encara que sigui amb 

permís dels Superiors, estarà obligada a 
respondre’n (c 639, 1). Si un Germà con-
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treu, sense autorització vàlida, deutes o al-
tres obligacions de caràcter econòmic, es 
convertirà en responsable únic; ni l’Institut, 
ni la Província, ni la casa estaran obligats al 
pagament d’aquests deutes (c 639, 2-3). 

161.13  Abans d’autoritzar noves construc-
cions, el Germà Provincial farà un 

atent estudi per assegurar-se que són ne-
cessàries i conèixer-ne la repercussió en el 
medi social. Tindrà també en compte les exi-
gències de la pobresa evangèlica.
Qualsevol projecte de construcció o modifi-
cació d’una construcció ja existent serà sot-
mès a l’estudi dels afectats pel projecte, si-
gui la comunitat religiosa, sigui la direcció 
de l’obra, o totes dues, si fos el cas. En prin-
cipi, el Germà Administrador provincial és 
l’encarregat de seguir de prop els treballs 
de construcció.

161.14  Abans d’establir un projecte que su-
posi moviment econòmic notable, 

els responsables analitzaran la situació de la 
Província i els mitjans de finançament. No es 
realitzarà el projecte si no ha estat estudiat 
per la Comissió d’Afers Econòmics i aprovat 
pel Germà Provincial o, si calgués, pel Germà 
Superior general (cf. 137.3.11; 150.2.8).

161.15  No es poden emprendre, sense 
permís del Germà Provincial, arran-

jaments que modifiquin notablement una 
construcció, encara que el seu cost entri 
dins de les atribucions del responsable local 
(150.2.8; 152.6.4; 152.6.5).
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161.16  Experts externs poden ser nome-
nats per ajudar el Germà Admi-

nistrador provincial a desenvolupar la seva 
tasca. Per assegurar el bon funcionament 
de l’Administració provincial, és essencial 
que les funcions i els deures de cada persona 
implicada estiguin clarament definits per tal 
que hi hagi una estreta col·laboració entre el 
Germà Provincial i l’Administració provincial.
El Germà Provincial té la responsabilitat de 
sol·licitar una auditoria externa dels comp-
tes de la Província (cf. 150.2.17).

162  El Germà Administrador local1 és nomenat 
pel Germà Provincial per un temps determi-

nat. Ha de ser profés perpetu.
Administra els béns de la comunitat sota la depen-
dència del Germà Superior i el seu Consell. Està 
atent a les necessitats de cada Germà.
Si la comunitat és poc nombrosa, el Superior local 
pot ocupar-se per si mateix de l’administració.
 1 c 636, 1; cf. 150.3.4

162.1  El Germà Administrador local és no-
menat per tres anys. Pot tornar a ser 

nomenat dues vegades consecutives.

162.2  A escala local, la comptabilitat de les 
obres i la de la comunitat han d’estar 

separades.

162.3  Totes les comunitats, cases i obres 
elaboren un pressupost anual, que 

presenten al Germà Provincial per a la seva 
aprovació, com a mínim un mes abans de co-
mençar l’exercici econòmic (cf. 34.2; 150.2.9).

L’Administra- 
dor local
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162.4  Un cop assegurada l’administració 
ordinària, les cases envien els exce-

dents a la caixa provincial, segons les indi-
cacions del Germà Provincial.

162.5  Quan hi hagi un contracte entre els 
fundadors d’una obra i la Província, 

solament el Germà Provincial podrà modifi-
car les condicions convingudes, amb autorit-
zació del Germà Superior general, si calgués 
(150.2.14).

162.6  A escala local, els comptes es pre-
sentaran segons les indicacions del 

Germà Administrador provincial (cf. 161).

162.7  L’informe econòmic es tramet al Ger-
mà Administrador provincial, segons 

el model i les indicacions fixats per ell ma-
teix. Aquest informe és revisat i signat pel 
Germà Superior i els membres del seu 
Consell. En el cas que no hi hagi Consell, 
firmaran l’informe tots els membres de la 
comunitat (cf. 152.6.3).
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Capítol 11

vITALITAT dE L’INSTITUT

163  En les nostres vides i tot al llarg de la nostra 
història, experimentem l’amor i la fidelitat de

Déu1 i la protecció maternal de Maria.2 D’aquesta 
experiència, en brolla la vitalitat de l’Institut, la 
qual es manifesta per la nostra fidelitat personal, 
per la fecunditat apostòlica i la riquesa de voca-
cions.
 1 Dt 32, 4; V 296-309 2  V 352; C 30, 23-25, 

40-44; 194, 51-56, 
67-74

164  El nostre Institut, do de l’Esperit Sant a l’Es-
glésia, és per al món una gràcia sempre 

actual.1

Les nostres comunitats, senzilles i fraternals, es-
devenen una crida a viure segons l’esperit de les 
benaurances.2 El testimoniatge de les nostres  
vides lliurades i el nostre compromís apostòlic 
animen tots els que ens envolten, més particular-
ment els joves, a construir una societat més jus-
ta,3 i revelen a tothom el sentit de l’existència  
humana.4

 1 c 575 3 LG 46, 2
 2 Mt 5,3-12 4 GS 12 i 22

164.1  Per millorar el coneixement dels nos-
tres orígens i de la nostra espirituali-

Pels camins 
de la fidelitat 
de Déu

Actualitat  
del carisma 
marista
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tat, el Germà Superior general amb el seu 
Consell promou i coordina les investigacions 
quant a la vida, obra i època del Fundador, 
com també sobre la història de l’Institut  
(PC 2, 1; cf. 137.10).

164.2  En qualsevol país o cultura en què 
ens trobem, alimentem el nostre co-

neixement sobre el Fundador, els primers 
Germans i la història de l’Institut, per 
mantenir, aprofundir i desenvolupar el  
patrimoni espiritual marista. Els Germans 
Provincials i els Superiors de Districte  
tenen responsabilitat particular en aques-
ta qüestió (c 578).

164.3  Llegim en comunitat o personalment 
les publicacions i documents de 

l’Institut, especialment les circulars dels  
Superiors. Aquesta lectura ens permet co-
nèixer millor la nostra família religiosa i 
estimar-la més.

164.4  El Moviment Champagnat de la Famí-
lia Marista, una prolongació del nos-

tre Institut, és un moviment format per 
persones que volen compartir amb més 
plenitud l’espiritualitat i el sentit de la mis-
sió heretats de Marcel·lí Champagnat. Els 
membres d’aquest moviment —afiliats, jo-
ves, pares, col·laboradors, antics alum-
nes, amics— aprofundeixen l’esperit del 
Fundador per poder viure’l i irradiar-lo. 
L’Institut anima i coordina, mitjançant es-
tructures apropiades, les activitats del 
moviment.
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165  L’actualitat del carisma de Marcel·lí Cham-
pagnat ens apressa, personalment i comuni-

tàriament, a encarnar-lo en qualssevol situacions i 
cultures. Tots en som responsables, d’aquesta tas-
ca. Units als nostres Superiors, treballem per cons-
truir comunitats que irradiïn la presència de Jesús.
En una família religiosa, expressió de l’amor de 
Crist per la seva Església, els membres sans es 
preocupen dels més febles.1 Per això, la vitalitat de 
cada Província i de cada Districte és una preocupa-
ció constant de tot l’Institut.
 1 Rm 15,1

165.1  L’informe escrit sobre els candidats 
a la professió és un mitjà d’exercir la 

nostra responsabilitat. Realitzem aquest 
deure amb esperit de fe i caritat, tenint en 
compte el bé de l’Institut (cf. 96.9; 113.5).

166 Conscients de l’evident distància entre les 
crides de Déu i les nostres respostes, experimen-
tem la necessitat d’una conversió, que cal sempre 
recomençar.1

Demanem a l’Esperit Sant que esmicoli les traves 
que ens impedeixen d’acollir-lo plenament, alhora 
que cooperem a la seva acció alliberadora.2 D’aques-
ta manera, Crist esdevé, a poc a poc, Senyor de les 
nostres vides i ens fa donar fruits que perduren.3

 1 Fl 3,13-14 3 Jn 15,16
 2 Ga 5,16.25; 2Co 12,9

167 L’experiència ensenya que la vitalitat d’una 
família religiosa està estretament relacionada amb 
la seva vivència de la pobresa evangèlica.
Enfront de la natural propensió a la comoditat i a la 
riquesa, vetllem per mantenir la senzillesa en el 

Tots compro-
mesos i 
responsables

Canviar  
el cor

Fer-se pobres
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nostre estil de vida personal i comunitària i en les 
nostres obres.1 Manifestem preferència pels po-
bres i compartim amb ells la nostra vida i el nostre 
treball.
D’aquesta manera, ens atenem a la recomanació 
del Fundador: Manteniu-vos en un ferm esperit de 
pobresa i despreniment.2

 1 V 229-230 2 TE 9

168  La fidelitat a la nostra missió demana aten-
ció contínua als signes dels temps, a les cri-

des de l’Església i a les necessitats del jovent.1 
Aquesta atenció ens permet adaptar les estructu-
res i ens impulsa a prendre decisions valentes, de 
vegades inèdites.
Prenem les opcions apostòliques2 en discerniment 
comunitari i amb la mediació dels Superiors.
 1 GS 4, 1 2 PC 20

169  Per a nosaltres, Germans Maristes, les 
Constitucions són l’aplicació de l’evangeli a 

la nostra vida i una guia segura1 per a realitzar els 
designis de Déu sobre nosaltres. Ens obliguen per-
què ens hem compromès lliurement, per la profes-
sió religiosa, a viure-les.2 Les llegim freqüentment 
en actitud de pregària i les posem en pràctica, 
amb gran llibertat interior i docilitat al Senyor.
Aprovades per la Santa Seu, que n’és intèrpret au-
tèntica, només poden ser modificades amb la seva 
autorització i prèvia decisió del Capítol general, 
per majoria de dos terços.3

Els Estatuts, a excepció dels que expressen prescrip-
cions del dret canònic,4 poden ser modificats, si així 
ho vota l’assemblea capitular, per majoria absoluta.
 1 C 89; c 662 3 c 587, 2
 2 c 598 4 c 587, 4

Discernir  
les crides

Viure les 
Constitucions
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169.1  Fem lectura completa de les Consti-
tucions almenys un cop l’any i, si és 

possible, en comunitat; aquesta determina 
la manera concreta de realitzar-ho.

170  Arribats a l’edat en què percebem millor 
l’harmonia entre la nostra vocació personal i 

la nostra pertinença a la família religiosa que ens 
ha nodrit de la seva pròpia vida, podem, quan l’Es-
perit Sant ens ho inspiri, sol·licitar d’emetre el vot 
d’estabilitat.
Aquest pas expressa el nostre desig de respondre 
a la fidelitat de Déu, testimoniar el nostre agraï-
ment a Santa Maria i a l’Institut. Desitgem, també, 
reafirmar davant els Germans el nostre desig de 
viure amb generositat l’ideal marista.
Pel vot d’estabilitat ens comprometem a segellar 
la nostra fidelitat amb un amor més delicat al  
Senyor; a promoure comunitats fervoroses i fra- 
ternals, que afavoreixin el progrés espiritual dels 
Germans i el desvetllament de les vocacions; a po-
sar tot el nostre afany per orientar l’Institut en la 
direcció del carisma del Fundador; i a perseverar, 
fins i tot enmig de les més grans dificultats perso-
nals o de la nostra família religiosa.1

 1 CR 123-125

170.1  Podem emetre el vot d’estabilitat 
després de deu anys de professió 

perpètua. Per fer-ho sol·licitem autorització 
del Germà Provincial, el qual informa el 
Germà Superior general perquè la confirmi 
(cf. 150.1.1).

170.2  Els Superiors animen els Germans 
perquè sol·licitin de fer el vot d’esta-

El vot 
d’estabilitat
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bilitat i, en casos concrets, els conviden a 
emetre’l.

170.3  El vot d’estabilitat s’emet durant 
l’Eucaristia i en presència de tota la 

comunitat. Abans de la comunió, el Germà 
pronuncia aquesta fórmula o una de similar:
«Senyor Jesús, t’adoro aquí present en l’Eu-
caristia. Ja que desitjo segellar la meva 
perseverança amb un amor cada cop més 
delicat al Pare; promoure comunitats que 
afavoreixin el creixement espiritual dels 
meus Germans i el desvetllament de les vo-
cacions; fer conèixer i estimar Maria, la teva 
Mare; mantenir la finalitat i l’esperit de la 
meva família religiosa, segons les Constitu-
cions, faig vot d’estabilitat en l’institut dels 
germanets de maria (o germans maristes de l’en-
senyament). Senyor Jesús, pel teu Cos i Sang, 
que ara rebré, et prego que acceptis el vot 
que acabo de pronunciar.»

171  La vitalitat de l’Institut es mesura per la qua-
litat de la nostra resposta a Déu.

En actualitzar el carisma de Marcel·lí Champagnat, 
mantenim viu el dinamisme de la nostra vocació. 
La nostra vida esdevé per a aquells a qui som en-
viats, especialment per als joves, una invitació a 
encarnar l’evangeli, a la manera de Maria.
El nostre Fundador pot aleshores reconèixer en ca-
dascun dels seus fills un obrer del Regne, elegit pel 
Pare i animat per l’Esperit per a donar a conèixer 
Jesucrist i fer-lo estimar.1

 1 V 341

Obrers  
del Regne
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NOTES EXPLICATIvES

Els organismes legislatius de l’Institut són el Capítol 
general i el Capítol provincial. Estableixen el dret 
directament o a través d’un Superior major. El dret 
propi comprèn les Constitucions aprovades per la 
Santa Seu, i els Estatuts, Normes i Reglaments 
aprovats per les autoritats de l’Institut. 

El Superior és qui posa sempre l’acte jurídic. Pot 
fer-ho de diverses maneres:
1 Pot actuar sol, si l’acte queda dins de les seves 

atribucions.
2 Si el dret exigeix el parer del seu Consell, el 

Superior ha de demanar aquest parer. Tot i que 
no estigui obligat a seguir-lo, no ha d’actuar 
contra el parer unànime del seu Consell, si no 
és per raons serioses.

 Tampoc no té obligació de convocar el Consell 
si no és en casos importants, però sí de 
consultar cadascun dels seus membres.

3 Quan el dret prescriu que el Superior necessita 
el consentiment del seu Consell, ha de 
convocar-lo. Estudiat l’assumpte, la decisió 
del Consell es pren normalment per majoria 
absoluta de vots dels membres presents. 
Òbviament, el Superior no vota, ja que està 
sol·licitant el consentiment del seu Consell.

4 Quan el dret prescriu que el Superior actua 
col·legiadament amb el seu Consell, ha de 
convocar-lo. L’acte és col·legiat quan el 
Superior i els seus Consellers actuen junts 
en igualtat de drets. La decisió es pren per 
majoria absoluta de vots dels presents. 

Nota 
explicativa I, 
sobre el dret 
propi (cf. 15; 
40.1; 119)

Nota 
explicativa II, 
sobre els 
Superiors  
i els seus 
Consells  
(cf. 124)
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Quan no es tracti d’eleccions, si, després de dos 
escrutinis, persisteix l’empat, el Superior, com a 
president del col·legi, pot dirimir-lo amb el seu vot 
de qualitat (c 113-128; c 617-631).



TESTAMENT ESPIRITUAL 
dE JOSEP BENET MARCEL·Lí CHAMPAGNAT

Prevere, Superior i Fundador  
de la Societat dels Germanets de Maria

Que morí a Notre-Dame de l’Hermitage,
Saint-Chamond (Loira), el 6 de juny de 1840.
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En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.
[1]  En la presència de Déu i sota l’empara de la Santíssima 

Verge i de Sant Josep, decidit a transmetre a tots els 
Germans de Maria l’expressió de les meves darreres i més 
encarides voluntats, aplego totes les meves energies per 
redactar el meu testament espiritual, segons el que crec 
més conforme a la voluntat de Déu i al bé de la Societat.

[2]  Suplico molt humilment, primer de tot, als qui d’alguna 
manera hagi pogut ofendre o escandalitzar —si bé no 
recordo haver disgustat ningú voluntàriament— que em 
perdonin per la caritat infinita de Nostre Senyor Jesucrist i 
que uneixin les seves pregàries a les meves per obtenir de 
Déu que es digni oblidar els pecats de la meva vida passada 
i acollir la meva ànima en la seva infinita misericòrdia.

[3]  Moro ple de respecte, gratitud i submissió al Superior 
general de la Societat de Maria i animat pels sentiments de la 
unió més perfecta amb tots els membres que la componen, 
especialment amb els Germans que Déu ha confiat als meus 
afanys i que sempre han estat tan estimats del meu cor.

[4]  Desitjo que regni sempre entre els Germans de Maria una 
obediència total i perfecta; que els súbdits vegin en els 
Superiors la persona de Jesucrist, els obeeixin de cor i 
esperit, i renunciïn sempre, si calgués, a la voluntat i raons 
pròpies. Recordin que el religiós obedient cantarà victòria 
i que l’obediència és, sobretot, el fonament i suport de la 
comunitat. Animats d’aquest esperit, que els Germanets de 
Maria se sotmetin1 no solament als Superiors majors, sinó 
a tots els qui estiguin encarregats de dirigir-los i guiar-los. 
Que s’amarin ben bé d’aquesta veritat de fe: el Superior 
representa Jesucrist i, quan mana, ha de ser obeït com si el 
mateix Jesucrist ho manés.

[5]  Us prego també, molt estimats Germans, amb tot l’afecte 
de la meva ànima i pel que vosaltres em professeu, que 
us comporteu talment que la caritat regni sempre entre 
vosaltres. Estimeu-vos els uns als altres com Crist us ha 
estimat. Que no hi hagi entre vosaltres sinó un sol cor i 
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un mateix esperit. Tant de bo que es pugui afirmar dels 
Germanets de Maria allò que es deia dels primers cristians: 
«Mireu com s’estimen!»... És el desig més viu del meu cor 
en aquests darrers instants de la meva vida. Sí, Germans 
meus molt estimats, escolteu les darreres paraules del 
vostre Pare, que són les del nostre amadíssim Salvador: 
«Estimeu-vos els uns als altres».

[6]  Desitjo, benvolgudíssims Germans meus, que aquesta caritat, 
que us ha d’unir a tots, com a membres d’un mateix cos, 
abasti les altres Congregacions. Us conjuro, per la caritat 
il·limitada de Jesucrist, que mai no envegeu ningú, i menys 
encara els qui Déu crida a l’estat religiós per treballar, com 
vosaltres, en l’educació de la joventut. Sigueu els primers 
a alegrar-vos dels seus èxits i a afligir-vos per les seves 
desgràcies. Encomaneu-los sovint a Déu i a la divina Mare. 
Doneu-los, ben de grat, la preferència. Mai no doneu orella 
a les dites que els puguin perjudicar. Que la glòria de Déu i 
l’honor de Maria siguin el vostre únic fi i tota la vostra ambició.

[7]  De la mateixa manera que la vostra voluntat ha de coincidir 
amb la dels Pares de la Societat de Maria en la voluntat 
d’un Superior general únic, desitjo que els vostres cors i 
sentiments es fusionin sempre en Jesús i Maria. Feu vostres 
els interessos dels Pares; que sigui una satisfacció per a 
vosaltres d’acudir a ajudar-los sempre que us ho demanin. 
Que un mateix esperit i un idèntic amor us uneixin a ells, com 
branques d’un sol tronc, com fills d’una sola família units a 
la seva bona mare, per a nosaltres la divina Maria. Com que 
el Superior general dels Pares ho és també de la branca 
dels Germans, ha de ser el centre d’unió dels uns i dels 
altres. Com que només he tingut motius de felicitar-me per 
la submissió i obediència que sempre m’han manifestat els 
Germans de Maria, desitjo i espero que el Superior general 
trobi sempre la mateixa obediència i submissió. El seu 
esperit és el meu; la seva voluntat, la meva. Considero que 
aquest perfecte acord i aquesta total submissió esdevenen 
la base i el suport de la Societat dels Germans de Maria.
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[8]  Demano també al bon Déu i desitjo amb tot l’afecte de la 
meva ànima que persevereu fidelment en el sant exercici de 
la presència de Déu, ànima de la pregària, de la meditació 
i de totes les virtuts. Que la humilitat2 i la senzillesa siguin 
sempre el tret distintiu dels Germanets de Maria. Que una 
tendra i filial devoció a la nostra bona Mare us animi sempre 
i en tota circumstància. Feu-la estimar arreu tant com us 
sigui possible. És la Primera Superiora de tota la Societat. 
Ajunteu a la devoció a Maria la devoció al gloriós Sant Josep, 
el seu digníssim espòs: prou sabeu que és un dels nostres3 
primers patrons. Exerciu l’ofici d’àngels custodis dels infants 
que us són confiats: doneu també a aquests esperits purs 
un culte particular d’amor, respecte i confiança.

[9]  Germans meus molt estimats, sigueu fidels a la vostra 
vocació; estimeu-la i persevereu-hi amb coratge. Manteniu-
vos en un ferm esperit de pobresa i despreniment. Que 
l’observança diària de les vostres santes Regles us guardi de 
faltar mai al vot sagrat que us uneix a la més bella i delicada 
de les virtuts. Costa viure com a bon religiós, però la gràcia 
tot ho suavitza. Jesús i Maria us ajudaran. D’altra banda, 
aquesta vida és molt breu i l’altra no tindrà fi. Que n’és, de 
consolador, quan es compareix davant Déu, recordar que 
s’ha viscut sota l’empara de Maria i en la seva Societat! 
Vulgui aquesta bona Mare conservar-vos, multiplicar-vos i 
santificar-vos! Que la gràcia de Nostre Senyor Jesucrist, 
l’amor de Déu i la comunió de l’Esperit Sant siguin sempre 
amb vosaltres. Us deixo a tots, confiadament, en els Sagrats 
Cors de Jesús i de Maria, esperant que ens puguem reunir 
tots junts en la benaurada eternitat. 

[10]  Aquesta és la meva darrera i expressa voluntat, per a glòria 
de Jesús i de Maria.

[11]  El present testament espiritual serà lliurat al Pare Colin, 
Superior general de la Societat de Maria.

A Notre-Dame de l’Hermitage, el divuit de maig de mil vuit-
cents quaranta. 
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Josep Benet Marcel·lí CHAMPAGNAT, prevere de la Societat 
de Maria i Superior dels Germans.4

Traducció de la versió francesa recollida a la Vie de Marcellin Champagnat (de J. B. Furet), 
edició del bicentenari. L’original, però, es troba a l’obra dels Pares Maristes J. Costa i G. 
Lessard Origines Maristes. Extraits concernant les Frères Maristes (OME), Roma, 1985, p. 
340-345. 
1 En l’original francès (OME) l’expressió que utilitzen és «se sotmetin cegament».
2 El terme que s’utilitza en l’edició del bicentenari és «obediència», però l’original i totes les 
altres traduccions mantenen «humilitat».
3 El terme que s’utilitza en l’edició original francesa, que no és la del bicentenari, és 
«vostres».
4 L’edició original francesa (OME) és la següent: 

A Notre-Dame de l’Hermitage,  
el divuit de maig de mil vuit-cents quaranta,  

en presència dels testimonis sotasignats.

El Superior i Fundador
dels Germanets de Maria,

Josep Benet Marcel·lí Champagnat, prevere.

 G. Francesc G. Lluís Maria G. Joan Maria
 G. Lluís G. Estanislau G. Bonaventura
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Els nombres en lletra negreta es refereixen a les Constitucions.
Els nombres en lletra cursiva es refereixen als Estatuts.
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Abnegació, desinterès, oblit de si
− amb els joves: 21, 83, 87
− de Sant Josep: 76
− i esperit de família: 6
− pels altres: 49, 98

Absència
− d’un Germà: 61, 61.1, 150.2.2
− d’un novici: 100
− del Germà Provincial: 149.1
− del Germà Superior general: 132, 135.1
− del Superior local: 154

Acceptació
− de la condició de Fill: 64
− de la cooperació dels antics alumnes: 88
− de la crida del Senyor: 13
− de la mort: 44 
− de la voluntat de Déu: 41, 42
− de les mediacions: 40
− de si mateix: 96
− de situacions de pobresa: 33.1
− del projecte educatiu: 87
− dels altres: 31, 51, 63

Acolliment (vegeu Hospitalitat)
− de l’Esperit Sant: 166
− de Jesús en persona: 62
− de Maria: 21
− de la Paraula: 67
− de valors evangèlics: 91
− per part de l’Institut: 15
−  comunitari: 23, 23.1, 24, 49.1.2, 56, 62, 82, 

94.2
− dels joves: 21, 53
− en la nostra escola: 88.4
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− de la unció dels malalts: 54.1 
− de la casa de noviciat: 100.1

Acompanyament espiritual (vegeu diàleg, entrevista)
− dels candidats i aspirants: 96, 98, 105, 105.1
− dels Germans: 13, 25, 73, 110, 121, 130

Actes
− d’admissió: 137.8
− del Consell general: 136.2
− del Consell local: 152.9
− del Consell provincial: 149.2

Actitud
− de Champagnat: 74
− de Maria: 74, 84, 93, 120
− la nostra: 6

Activitats
− apostòliques: 58.1
− apropiades per a la formació permanent: 109.1
− caritatives: 87.2
− durant el noviciat: 101, 101.1-2
− paraescolars: 87.4

Actualització, actualitat
− de la formació permanent: 109
− del carisma de Champagnat: 165, 171
− del nostre lema: 4
− gràcia sempre actual: 164

Adaptació, adequació
− de l’Institut: 58, 81, 130, 139.2, 168
− de la formació: 95, 96.2
− de la pastoral marista: 85, 87
− dels mitjans per a una castedat equilibrada: 26.1
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Administració de béns
− cessió: 29, 29.3
− de tercera persona: 29.9
− gestió general: 137.9
− gestió provincial: 150.2.17
− responsables: 143, 148
− utilització: 32.1, 34

Administradors
− en general: 156, 156.2, 157, 157.1, 159
−  general: 137.9, 137.4.11, 159.2, 160, 160.1-

6, 161.4 
− local: 150.3.4, 161, 161.5, 162, 162.1
−  provincial: 149.3, 156.1, 160, 161, 161.1-6, 

161.10, 161.13, 161.16, 162.6-7

Admissió (vegeu Professió, vot)
− a la primera professió: 97, 102, 102.1, 113.8
−  a la professió d’un novici en perill de mort: 

102.3
− a la professió perpètua: 113, 113.3-4, 113.8
−  a la professió temporal: 113, 113.1, 113.2.3, 

113.8
− al noviciat: 95.2, 96.2, 112, 113.8
− informes: 96.9, 113.5, 165.1
− readmissió: 113.9
− segons el dret universal: 111

Afiliació
− a l’Institut: 8, 55.5, 137.3.9, 150.2.4, 164.4

Agraïment, gratitud
− amb l’Institut: 75.3, 170
− de Jesús: 64
− de Maria: 67
− pels beneficis: 72, 73.3, 75
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− per a Maria: 18, 170
− per la vocació: 13, 18, 46

Ajuda, suport, assistència, manteniment
− als infants i als joves: 81, 82, 83, 88, 93, 96
− de l’amistat: 23
− de la pregària litúrgica: 70
− de Maria: 21, 48
− de persones competents: 115
− del Senyor: 54.1, 86
− dels Consells: 124, 148, 152
− dels formadors: 95, 96, 97
− dels Superiors: 115, 152
− financera: 117.1-2, 159
−  fraternal: 6, 23, 31, 46, 51, 53, 54, 55, 57, 

82, 110.1

Aliança
− 11, 12, 14

Alimentació, conreu, manteniment
− de l’amor a Crist: 25, 71
− de l’esperit apostòlic: 60.1
− de la casa: 49.4
− de la cultura religiosa: 73
− de la pregària: 66
− de les virtuts humanes i cristianes: 98
− de les vocacions: 96.4
− del coneixement del Fundador: 164.2
− del dinamisme de la vocació: 171

Alumnes
− activitats caritatives: 87.2
− amb problemes: 87
− antics: 88, 88.4, 164.4
− i Champagnat: 75.2
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− i cultura religiosa: 86.1
− i Maria: 74.2, 84
− i pregària: 81
− tracte fraternal: 88

Ambient, àmbit, atmosfera, clima, medi
− creat pel superior: 52
− d’amistat: 51, 60.2
− de l’escola marista: 88
− escolar pluralista: 89
− favorable a la vocació: 53
− inexplorat: 83
− relacions de Jesús: 19
− ruptures amb...: 96.5
− viure enmig del món: 16

Amistat
− amb els antics Germans: 117.2
− do de Déu: 24
− en la comunitat educativa: 88.4, 164.4
− en la comunitat marista: 51, 60.2
− factor d’equilibri personal: 23
− ni exclusiva ni possessiva: 24, 24.1

Amor, afecte, caritat, estima, intimitat amb déu, tendresa
− a Champagnat: 49, 75
− a l’Institut: 75, 75.3, 164.3
− a la voluntat de Déu: 40
− al Papa: 10
− al treball: 6
− als altres Instituts: 10
− als àngels custodis: 76
− als antics alumnes: 88
− als formands: 107
− als Germans que ens han precedit: 75, 75.4
− als joves: 2, 3, 21, 26, 81
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− als mateixos pares: 56
− als menyspreats per la societat: 27
− als pobres: 33, 34, 167
− conjugal: 20
−  de Crist: 2, 3, 6, 13, 19, 20, 22, 25, 28, 37, 

71, 71.2, 76, 165, 170, 170.3
−  de Déu: 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 21, 24, 25, 

36, 46, 47, 50, 64, 71, 72, 79, 92, 97, 98, 
122, 163, 170

− de Maria: 2, 76
− donar a conèixer i estimar Jesús: 2, 171
− donar a conèixer i estimar Maria: 4, 84, 170.3
− finalitat del vot de castedat: 24.1
−  fraternal: 3, 6, 8, 20, 23, 24, 47, 48, 49, 

49.1, 52, 53, 56, 58, 60, 60.3, 165.1
− madurar en...: 26
− necessitat que només Déu pot satisfer: 24
− unificador de la persona: 44
−  universal: 3, 16, 19, 20, 21, 23, 26, 27.1, 

47, 50, 62, 56

Àngels custodis
– culte: 76

Ànim, alè, audàcia, valor
– de l’Esperit Sant: 83
– de l’obediència: 38
– de la fe: 33
– de la pregària: 31, 71
– en l’apostolat: 83, 168

Animació, estímul, promoció
– a emetre el vot d’estabilitat: 170.2
– a qui ens envolta: 164
– continuem el carisma: 81
– de la comunitat: 82
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– de la Família marista: 164.4
– de les obres: 153.2
– del Germà jove: 53
– dels antics alumnes: 88
– dels candidats: 94.2
– dels Germans malalts: 54.1
– dels Germans nadius: 91
–  dels superiors: 8, 52, 118, 143, 143.1, 148, 

164.1
– pastoral: 88.5, 93.2, 95.3
– pel testimoniatge dels Germans: 46
– per l’Esperit: 171
– per la fidelitat dels esposos: 22

Anunci, afirmació (vegeu Profecia)
– de la Bona Nova: 28, 78, 91
– de la Paraula de Déu: 85
– del domini de Crist: 45
– del Regne: 16, 20, 22

Apostolat (vegeu Enviament, Missió)
–  acció, activitat, tasca, treball, vida, compromís: 

7.9, 17, 32, 39, 40.1, 40.3, 44, 58, 58.1, 
61.1, 71, 77, 80.1, 84, 85, 91, 94, 95, 101, 
101.1-2, 104, 104.1, 105, 109.4, 130, 143, 
148, 152, 163, 164

–  atent als joves: 17, 80, 86, 87.1, 88, 88.1-2, 
93.2, 94, 164

– Champagnat, model: 75
–  de la comunitat: 14, 58, 58.1, 60.1, 62, 80, 

82, 95, 103.1.2, 105, 128, 164, 168
– dimensió mariana: 84
– i senzillesa: 32
– Jesús, el seu origen i model: 78, 79
– pregària i sofriment: 17, 53, 77
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Aprenentatge
– de Jesús obedient: 36
– de la fe: 71
– de la pobresa: 28
– en l’escola de Maria: 18, 21, 38, 107
– vivencial de les Constitucions: 97

Aprovació, confirmació
– de Normes de la Província: 137.3.12
– pel nivell superior d’autoritat competent: 155.1
–  pel Superior general amb el seu Consell: 

151.1.3, 160.6, 161.11, 164.14
–  pel Superior general i Consell, col·legiadament: 

137.4.11-13, 160.1
–  pel Superior general: 113, 125.1, 127.1, 

129.2, 143.4, 144.2, 150.1.1, 150.2.1, 
150.2.4, 150.2.8, 155.1, 170.1

– pel Superior local i el seu Consell: 152.9
–  pel Superior provincial amb el seu Consell: 

150.2.7, 150.2.9, 152.6.4, 161.3, 161.4, 
162.3, 161.14

–  pel Superior provincial i Consell, col·legiadament: 
149.2

–  pel Superior provincial: 50.1, 101, 114, 
152.6.3

– pels Superiors majors: 152.6.5
– per l’Institut: nota explicativa I
– per la Santa Seu: 1, 3, 169, nota explicativa I

Aptituds, capacitats, competència, qualitats, talents
– al servei de l’Església i del món: 5
– de Jesús per suscitar el millor de cadascú: 19
–  dels aspirants i formands: 96, 97, 103, 104, 

104.1, 112
– dels formadors: 107
– naturals i professionals: 44, 51, 109.3, 143.2
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– per a la catequesi i el diàleg: 86
– que la pobresa fa fructificar: 32

Artífexs, obrers
– de justícia i pau: 86
– de l’Evangeli: 94
– de la formació: 88, 95
– del Regne: 171

Ascesi
– 26, 72

Assemblea provincial
– 151.9

Atenció, sol·licitud
– a l’acció de l’Esperit: 42, 65, 120
– a l’Església i al món: 48, 93, 159
– a les necessitats dels altres: 77
– als Germans: 23, 48, 54.1, 55, 156, 162
– als joves: 21, 168
– als signes dels temps: 168
– de Maria: 53
– del superior: 52

Autoritat
–  com a servei: 9, 42, 109.2, 118, 121, 122, 

130, 152
– de Déu, a través de Jesús: 118
– de l’Institut: nota explicativa I
– del Superior general: 8, 130
– del Superior provincial: 143
– dels Capítols: 138, 151
– exercida pel Fundador: 121
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Autorització, permís
– dels Superiors: 61, 61.1, 130, 145.2, 152.2
– per fer publicacions: 147
– per renunciar al patrimoni: 29
– per usar i disposar: 29, 29.2
–  vàries: 40.2, 100.2, 137.3.3-4, 137.3.10-11, 

137.4.10, 143.5, 150.1.1-2, 150.1.8, 150.1.11, 
155.2, 158.1, 158.3, 161.11-13, 162.5, 169, 
170.1

Baptisme
– 12, 13, 79, 93, 110

Benaurances, benedicció
– de la castedat: 27
– de la malaltia i la prova: 54
– de la pobresa: 28, 34, 35
– el seu esperit: 14, 164
– Maria és benaurada: 38, 67

Béns materials
–  29, 29.9, 32.1, 34, 35, 137.9, 137.3.11, 

150.2.8, 155, 156, 158, 160, 167

Bondat, bondadós, bo
– de Champagnat: 121
– de Jesús: 19
– de Maria: 9, 49, 74, 84
– fraternal: 5, 51, 54.1

Camí, itinerari
– de consagrats: 46
– de l’obediència: 44
– del despullament interior: 35
– Maria, camí cap a Jesús: 4, 84
– rere les petjades de Crist: 12, 25, 42, 71, 92
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Candidats, aspirants
– a eleccions: 131
–  a l’Institut: 2, 95.2, 96, 96.1-5, 96.9, 111, 

150.1.2

Capítols
–  general: 40, 131, 133, 135, 137.3.13, 

137.4.6, 138-142, 158, 169, nota explicativa I
–  provincial: 40, 50.1-2, 85.1, 88.5, 149, 

150.2.18, 151.1-8, 152.6.6, 154, nota expli-
cativa I

Carisma (vegeu do, Gràcia)
– de fundació: 40.1, 43, 85, 90, 103, 130, 164
– del Fundador: 2, 3, 165, 170, 171

Càrrec (vegeu Funció)
– acceptat amb senzillesa: 42
– d’Administrador: 157
– de Vicari general: 132, 134
– del Superior general: 135
– és un servei: 42, 122
– fora de l’Institut: 40.2

Casa, allotjament, llar, residència
–  agrupades en Províncies i Districtes: 8, 126, 

127, 143, 143.3, 145
– de formació: 96.7, 100, 100.1-2, 106, 137.3.2
– de Natzaret: 6
– dependent del Superior general: 129.2-3, 130
– erecció: 100, 129, 137.3.2, 150.2.12
– excedents: 158.2
– fons comú: 7, 158.3, 162.4
– fundació: 129.1, 150.2.12, 161.6.2
– generalícia: 135.1
– informe econòmic: 150.2.9, 150.2.15, 161.4-5
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– neta i pobra: 32.1-2, 34, 61
– oratori a...: 61.2
– pagament de deutes: 161.12
– predicadors: 147
– pressupost anual: 162.3
– supressió: 129, 137.3.1-2, 150.2.13
– treball manual: 49.1.4

Castedat, celibat
– aprenentatge: 21
– assumida en l’amor fratern: 23, 50
– en el misteri de l’Església: 22
– i amistat: 24
– i ascesi: 26
– i Maria: 21, 27.1
– i pregària: 25, 27
– i sagraments: 25
– i soledat: 23
– mitjans: 26.1
– pel Regne: 20
– renúncia a la paternitat humana: 20
– resposta a la crida divina: 15, 20, 24.1, 114
– signe profètic: 20, 27
– testimoniatge de vida: 3, 27, 50
– viscuda per Jesús: 19

Catequesi, catecisme
– aptitud i formació: 73, 86.4
– gran preocupació de Champagnat: 2
– mariana: 84.1
– objectiu preferencial: 86, 86.2, 88.2
– prioritat de la formació permanent: 110.2

Causa, condició (vegeu Font)
– de desenvolupament personal: 12
– de la misèria: 34
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– de salvació: 36
– de virginitat: 21

Celebració(ns)
– de Champagnat: 75.2-3
– de família: 49.1.3
– litúrgiques: 69.1, 70, 75, 98
– marianes: 74, 74.2
– penitencials i comunitàries: 72, 72.1

Centres de formació, d’espiritualitat
– internacionals: 109.4-6
– juniorats i similars: 96.4
– regionals: 91.3, 100.4, 104.3

Col·laboració
– d’altres religiosos i laics: 80, 82.2, 88
– del Mestre de novicis: 97, 102.1
– del Superior general: 132, 137
– del Superior local: 152
– del Superior provincial: 143.1
– en la pastoral local: 10

Col·legi
– 124, 137.4-5, 150.3, nota explicativa II.4

Comissió(ns)
– d’afers econòmics generals: 137.4.5, 160.4-5
–  d’afers econòmics provincials: 150.2.5, 161.2-

3, 161.14
– d’animació: 143.1
– preparatòria al Capítol general: 137.4.7, 138.1

Compartir, intercanvi
– Champagnat: 3, 49
– en comunitat: 16, 23, 51, 60, 70.2
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– escola marista: 88
– pobresa, pobres: 32, 34, 60.2, 167
– Sagrada Escriptura: 98

Comprensió, enteniment
– de la fraternitat en Crist: 48
– de la vocació marista: 96.5
– del Fundador: 121
– fraternal i comunitària: 23, 52, 60
– i entrevista: 52.1

Compromís
– a l’amor universal: 23
– apostòlic: 85, 88, 88.2, 119, 164
– d’amor a Crist: 20
–  de la professió religiosa: 3, 20, 46, 97, 115, 

120, 130, 159, 165, 170
– dels joves: 82, 93, 94
– personal i comunitari: 165
– professional: 89.1

Comptes bancaris
– 157.1

Comunió (vegeu Unitat)
– amb Déu: 77
– amb el Cos de Crist: 25, 69.1, 170.3
– amb els Sants: 55, 76
– amb l’Església: 10, 17, 69, 80
– esperit de...: 9, 41, 60.2, 63, 69, 80, 87, 107

Comunitat, comunitari, en comú
– allotjament: 48, 60
– amb estatut particular: 129.3
– animada pel Superior: 52, 122, 152, 162
– animada per la pregària: 57, 82
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– assumptes importants: 150
– béns: 162
– cèl·lula viva: 52, 129
– de consagrats: 14, 46, 47, 50
– del Superior general: 136
– dels Apòstols: 47, 48
– dinàmica: 69
– dispenses temporals: 130, 145.2
– do de Déu: 47, 57, 63
– drets i deures: 101.2.2, 119
– eclesial: 86.1, 87.1
– en comunió amb l’Església: 69, 80
– excedents: 158.2
– i amor trinitari: 47, 122
– i esperit de família: 49, 49.1, 60
– i Eucaristia: 57, 61.2, 69
– i Maria: 48, 95
– i Província: 128
– i testimoniatge: 3, 16, 47, 62, 63, 82, 94
– i vot d’estabilitat: 170, 170.3
– la seva organització: 103.1.1, 143.2
–  lloc d’intercanvi i creixement: 23, 51, 60, 77.1, 

110
– pobra: 34.2, 94
– que invita: 16, 70.2, 164
– que irradia: 165
–  rere les petjades de Crist: 3, 16, 57, 63, 69, 

70
– senzilla: 33, 99, 164
– separació de comptabilitat amb l’obra: 162.2

Coneixement
– amorós de Déu: 97
– de Jesús: 2, 171
– de Maria: 4, 84, 170.3
– del candidat (de si mateix): 96
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Conferència general
– 137.11

Confiança
– en Maria: 5, 68, 74, 86, 120
– en els àngels custodis: 76
– en Champagnat: 75
– de Champagnat: 68, 74
– recíproca: 23
– dels formands: 107
– en Déu: 5, 31, 33, 33.1, 42, 68, 86
– de Maria: 18, 30

Confirmació
– crida a seguir Crist: 79
– i consagració religiosa: 14

Consagració 
– a Maria: 27.1
– aliança d’amor amb Déu: 11
– amb Maria i Champagnat: 18
– de Jesús: 78
– de la creació: 78
– de la humanitat: 12
– ha de ser revitalitzada: 73
– i amistat: 24, 56
– i comunitat: 50
– i Constitucions: 3
– i Eucaristia: 69
– i la mort: 55
– i missió apostòlica: 17, 93, 94
– i misteri pasqual: 12
– i testimoniatge: 58, 94
– itinerari de...: 46
– per la professió religiosa: 3, 15
– resposta d’amor: 11, 47, 103, 104, 115
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– significada per l’hàbit: 61, 61.3
– vocació d’Església: 10, 14, 15

Consciència
– dels problemes socials: 87.2
– i conducta: 26
– presa de...: 5, 24, 28, 60.1, 115, 166

Consell
– ajuda en el govern: 124, 136, 148, 152
– en general: nota explicativa II.2-4
–  general: 8, 116, 125, 134, 135, 136, 136, 

136.1, 137, 137.1-5, 144, 160
– Internacional d’Afers Econòmics: 160.4
– local: 151.1.5, 152, 152.6-9
–  provincial: 8, 29.8, 29.11, 61.1, 94.1, 95.1, 

96.4, 113, 143, 144.1, 148, 149, 149.1-4, 
150, 150.1-3, 152, 161

Consellers
– de joves: 94.2
– dels antics alumnes: 88
–  generals: 130.1, 135.1, 136, 136.1, 137, 

137.4.2-3, 139, nota explicativa II.4
– locals: 152, 154
–  nombre de Consellers generals: 136, 137.1 i 

3-5
– nombre de Consellers locals: 152
– nombre de Consellers provincials: 149.1-2
–  provincials: 148, 149, 149.2, 150, 150.3.1-2, 

151.1.2, nota explicativa II.4

Consells evangèlics
– 3, 13, 15, 20, 29, 37, 97, 114
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Consentiment
– de Maria: 30
– del Bisbe: 129, 150.2.12
–  del Consell general: 116, 137.3, 137.3.14, 

138, 151.1.3
– del Consell local: 151.1.5, 152.6
– del Consell provincial: 61.1, 113, 150.2, 152
–  dels Consells, en general: 124, nota explicativa 

II.3

Constitució(ns)
– aplicació de l’Evangeli: 99, 169
–  aprovades per la Santa Seu: 3, 169, nota expli-

cativa I
– dispensa temporal: 130, 145.2, 152.5
–  expressió de la voluntat de Déu: 37, 40, 119, 

169
– factor d’unió: 8, 42
– guia segura: 3, 169
– i vot d’estabilitat: 170.3
– lectura: 169, 169.1
– lliurades al novici: 112.2
– modificacions: 139.4, 169
– obligació de viure-les: 114, 169

Construcció, edificació
– d’immobles: 32.3, 137.3.11
– d’una societat més justa: 89, 164
– de l’Institut: 49, 60
– de la comunitat: 50.1, 57, 60, 122, 165
– del Regne: 12, 89
– «Si el Senyor...»: 7

Consulta
– al Bisbe de l’indret: 129, 150.2.13
– del Fundador: 39, 121
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– del Superior general: 137
–  del Superior provincial: 29.11, 148, 149.2, 

150, 150.2.10
– i Assemblea provincial: 151.9
– i Capítol provincial: 151, 151.2
– i Conferència general: 137.11
– obligació de...: nota explicativa II.2
–  per a nomenament del Superior de Districte: 

150.3.3
–  per a nomenament del Superior provincial: 

129.3, 144, 144.1
– per al nomenament del Superior local: 153

Contemplació, mirada
– de Jesús: 19
– de Maria: 4
– en la fe: 71
– per part de Jesús: 13

Contractació d’un gestor laic 
– 150.2.17, 161.9

Controls financers
– 150.2.9, 157.1

Conversió
– dels candidats: 96
– per l’Esperit Sant: 11
– sempre renovada: 72, 166

Cooperació (vegeu Col·laboració)
– amb antics alumnes: 88
– amb els equips educatius: 89
– de Maria: 38
– en el Cos de Crist: 10
– en l’acció de l’Esperit Sant: 166
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– en l’apostolat de l’Institut: 85
– en la justícia i la pau: 86

Cor
– Déu li parla: 11
– de la nostra vida consagrada: 69
– purificació i conversió: 26, 27, 72, 81
– de pobre: 33, 35
– lliure: 50, 51
– d’on brolla la pregària: 65
– docilitat: 81
– en la catequesi i la formació: 81, 84, 93, 99
– els seus deliris: 46
– signe d’unitat: 9, 49, 60
– casa de l’Esperit: 3, 11, 19, 47, 65
– de Maria: 18, 30, 67
– obert i disponible: 21, 51, 93, 98

Cordialitat, afabilitat
– i amor fratern: 23
– en la vida comunitària: 59
– en l’escola marista: 88
– i esperit de família: 49.1.1

Coresponsabilitat (vegeu Responsabilitat)
– de l’esperit apostòlic de l’obra: 153.2
– de l’Institut: 119
– en el govern: 138
– en la formació permanent: 110.1
– en la pregària comunitària: 57, 77
– en la recerca de la voluntat de Déu: 50.1
– i subsidiarietat: 119

Creixement, acreixement, desenvolupament, progrés
– de l’Institut: 94
– de la castedat: 23
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– de la disponibilitat en els joves: 93
– de la gràcia baptismal: 93
– de valors humans i dons espirituals: 51
– en comunió: 41
– en Crist: 12
– en l’amor de Déu: 11, 14
– pel lliurament als altres: 7
– per mitjà de l’acompanyament: 13, 73
–  personal i comunitari: 77.1, 110.1, 120, 170, 

170.3

Creu
– rere les petjades de Crist: 59
– i Champagnat: 7
– professió perpètua: 61.3
– i Maria: 18, 28, 67, 84

Crida (vegeu Invitació, vocació)
– a Champagnat: 81
– al servei de l’autoritat: 118
– de comunitats senzilles i fraternals: 164
– del nostre caràcter de Germà: 3
– dels joves: 21
–  dels nostres Germans, l’Església i el món: 66, 

168
–  divina i personal: 11, 13, 20, 22, 24.1, 46, 

47, 71, 79, 81, 83, 92, 93.2, 96, 97, 110, 
115

Crist, Jesucrist, Jesús
– Amo i Senyor: 71, 166
– amor a…: 2, 71.2
– amor al Pare: 3
– anunci: 2, 17, 82, 83, 86, 86.3, 90, 171 
– apostolat: 78
– castedat: 13, 19, 20, 24
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– consagra la humanitat: 12
– consagrat pel Pare: 12
– crida de…: 13, 46, 71, 93.2, 94
– enviat del Pare: 12, 36, 78
– exemple i model: 12, 36, 76, 78
– Fill encarnat: 64
– Fill molt estimat: 36
– guiat per l’Esperit: 12, 78
– i Champagnat: 39, 49, 68
– i els superiors: 42, 52, 122
– i Església: 10, 14, 79, 165
– i la comunitat: 16, 47, 62
– i Maria: 3, 4, 7, 18, 19, 21, 48, 84
– imatge del Pare: 79
– maduresa: 110
– obediència: 13, 36, 37, 44
– participar de la seva mort: 12, 59, 84
–  participar de la seva resurrecció: 12, 18, 25, 

69.2, 78
– pobresa: 13, 28, 34, 39
– pregària: 64, 70
– redempció: 19, 26, 36, 83
– Redemptor: 54
– s’ofereix contínuament: 69
– Salvador: 35
– seguiment: (vegeu Seguiment de Crist)
– Senyor: 24, 25, 54, 63, 69, 93.2, 170.3
– testimoni: 89.1
– trobada: 19, 25, 69, 72
– units a…: 6, 57, 63, 70
– Veritat alliberadora: 83

Cultura(es), conreu
–  diversitat: 9, 25, 86.2, 91, 96.2, 109.1, 164.2, 

165
– els seus valors: 91
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– formació adaptada a…: 95
– il·luminada per la fe: 89
– mitjà de comunicació: 87, 88.4

Champagnat (vegeu Fundador)
– abnegació: 49
– apostolat: 75, 81
– carisma: 3, 165, 171
– confiança en la Providència: 33
– espiritualitat: 2, 7, 21, 68, 90, 94, 164.4
– fidelitat a…: 17, 87
– i l’Església: 10
– i l’Institut: 1, 2, 75.2, 80, 99, 109
– i la voluntat de Déu: 2, 39, 121
– i Maria: 74
– no exclou ningú: 33
– pobresa: 33, 33.1
– pregària contínua: 68
– presència de Déu: 7, 68

debilitat, fragilitat
– atenció a…: 165
– en castedat: 24
– i l’obediència: 45

decisió(ns), determinació(ons)
– dels candidats: 96.3
– en l’hospitalitat comunitària: 23.1
–  funció del superior: 29.8, 85, 119, 148, 157, 

158
– il·luminades per la pregària: 43, 121
– importants i valents: 168
–  interpretació de les decisions capitulars: 137.4.14
– sotmeses a mediació: 40
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deixebles
– de Crist: 86
– del Fundador: 9, 18, 33, 75
– Maria: 4, 84

delegats 
– al Capítol general: 140.2, 141
– al Capítol provincial: 151.5
– del Superior general: 130.1
– del Superior provincial: 145, 145.1, 146
– elegibles: 141
– emissió de vots: 113.2.5, 114

delicadesa
– amor als pares: 56
– de consciència: 26
– finesa de cor: 51
– impregna la pregària: 7

dependència, abandonament
– de Maria a l’Esperit: 18
– del Superior: 29.1, 40.3
– filial: 31, 54.1, 72, 115
– seguiment de Crist: 28

deseiximent, privació
– de Crist: 28
–  dels valors terrenals: 16, 28, 30, 33, 34.2, 

35, 96.5, 167
– recomanat per Champagnat: 33, 167

desig, anhel
– d’autenticitat: 53
– de Champagnat: 2
– de fer la voluntat de Déu: 40
– de fidelitat: 72, 170
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– de perseverança: 170.3
– en la pregària de Jesús: 64

designi, projecte
– de Déu: 16, 41, 92, 118, 169
– de salvació universal: 36, 45, 64

déu (vegeu Pare, Senyor)
– Paraula: 38, 66, 67
– abandonament: 115
– escatologia: 22
– fidelitat: 46, 163, 170, 171
– llibertat: 44
– meravelles de…: 35
– presència: 7, 68, 71, 77
– Providència: 31, 33
– resurrecció: 36
– Superiors: 37, 120, 122
– lloança: 70
– do: 11, 24, 53
– ajut: 54.1
– confiança: 5, 33.1, 42
– crida: 11, 13, 96, 97, 110, 115
– amor: 6, 7, 11, 24, 47, 79, 97
–  designis: 2, 16, 30, 39, 40, 41, 43, 45, 50, 

50.1, 90, 92, 97, 118, 121, 169
– unió: 17, 20, 50, 72, 98
– Maria: 18, 38, 67, 74, 84
– Champagnat: 18, 49, 68, 75
–  consagració: 10, 12, 15, 18, 19, 20, 46, 95, 

98, 102.1

diàleg, entrevista
–  amb els Superiors: 41, 42, 52.1, 110, 113.1, 

145.1
– de Jesús: 64
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– en comunitat: 41, 60
– en el medi escolar: 87, 89
– en l’evangelització: 86
– entre els superiors: 29.11

dificultats, contradiccions, esculls, penalitats, proves, 
traves

– castedat: 24.1, 25, 26
– Champagnat: 39
– conversió: 166
– de Maria: 18
– dels Germans: 23, 51
– i confiança en Déu: 5
– necessitat d’acompanyament en…: 73
– perseverança: 170
– pregària: 71
– vida comunitària: 23, 44, 59, 60, 63
– voluntat de Déu: 43, 115

dimissió, destitució
– d’altres casos: 150.3.5
– d’un Conseller general: 137.4.3
– d’un Conseller provincial: 150.3.2
– del Superior general: 131
– del Superior provincial o de Districte: 137.4.16
– del Vicari general: 137.4.3

dinamisme
– de la vocació consagrada: 11, 53, 171
– del Fundador: 121
– dels primers llocs: 7
– extret de l’Eucaristia: 69

diners
– passar comptes: 29.1
– renúncia al lliure ús: 29, 29.1-2
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discerniment
– comunitari: 41, 43, 60.3, 168
– crides: 168
– designis de Déu: 42, 43, 97
– en les dificultats: 115
– estudis: 109.3
– opcions apostòliques: 85, 85.1
– pastoral vocacional: 96, 108
– signes dels temps: 43
– Superiors: 13, 108, 130

dispensa
– de les Constitucions: 130, 145.2, 152.5
– dels vots: 116, 116.2

disponibilitat
– a l’Esperit: 83
– actitud mariana: 84, 93, 120
– apostolat: 39, 45, 120
– celibat: 27
– de Jesús: 36
– envers els joves: 21, 83, 93
– envers tothom: 87, 93
– Superior: 52, 152.1

districte
– agrupació: 125.1
– Conferència general: 137.11 
– existència: 137.4.1
– responsabilitat missionera: 91
– Superior de…: 127, 127.1, 150.3.3
–  unitat administrativa: 8, 125, 127, 127.1, 130, 

137, 137.3.3, 137.4.10, 137.4.15-17, 140, 
155

– vitalitat: 165
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do(ns), donació, regal (vegeu Carisma, Gràcia)
– de castedat: 27.1
– de Champagnat: 75
– de Déu: 20, 53
– de l’Institut: 75.3, 164
– de la pròpia vocació: 75.3
– diví i recíproc dels Germans: 6, 63
– espirituals: 40, 51
– materials: 29.2
– per Maria: 4, 84

docilitat
– a l’Esperit: 38
– a les Constitucions: 169
– dels alumnes: 81

dret
– civil: 29.4, 155.1
– d’autor: 29.7
– de les persones: 45, 119
– dels superiors: 122
– mancança per votar: 149.3
–  propi: 15, 40.1, 119, 124, 137.3.14, 139.1, 

140, nota explicativa I, nota explicativa II
–  universal o canònic: 15, 40.1, 80.1, 86.3, 111, 

117, 124, 131, 137.3.14, 137.5, 156, 169, 
nota explicativa I, nota explicativa II

duració (vegeu Temps)
– de la meditació: 71
– de la primera etapa del postnoviciat: 103.2
– de la professió temporal: 113.9
– del noviciat: 100
– del postulantat: 96.6
– del recés a la fi del noviciat: 102.2
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– del recés anual: 73.2
– dels vots en la readmissió: 113.9

Edat
– Germans d’… madura: 53
– mínima d’ingrés al noviciat: 112.1
–  necessària per a les professions: 113.2.1, 

113.3.1

Educació
– de la fe: 87.1
– dels joves: 2, 34, 80, 81, 84, 85, 87, 88
– i mitjans de comunicació social: 87.3, 88.5
– Maria educadora: 84
– pedagogia marista: 81, 88
– segons Champagnat: 81

Elecció, opció
– d’esbarjos: 26
– d’estudis: 97, 109.3
– de l’apostolat: 168
– de Maria: 18
– dels homes: 11
– dels obrers del Regne: 171
– nostra: 63
– per Jesús: 13

Elecció(ns), reelecció
– Consellers generals: 136, 137.4.2, 139.1
– Consellers provincials: 149, 150.3.1
–  Delegats al Capítol general: 129.3, 140, 140.2, 

141, 142
– Delegats al Capítol provincial: 151.4-5
– Provincial: 144.2
– Superior general: 131, 139.1
– Vicari general: 133, 134, 135, 137.4.2, 139.1
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Encarnació, arrelament, inserció
– de l’evangeli: 171
– de l’Institut: 62, 128
– del Fill: 64, 78
– en el misteri de l’Església: 22
– en les cultures: 9, 91, 165

Ensenyament
– de Champagnat: 53, 68
– de l’Església: 10, 118
– de l’experiència: 167
– de sant Josep: 76

Enviament (vegeu Apostolat, Missió)
– a missions: 91, 91.1
– a països de destinació: 91
– als joves: 17, 171
– als pobres: 33
– d’obrers de l’evangeli: 94
– de documents: 113.8, 143.6
– de Jesús pel Pare: 12, 36, 78
– de l’Església per Jesús: 79
– de l’Institut per l’Església: 80
– de les comunitats per l’Institut: 80
– dels Germans: 26, 71

Equilibri (vegeu Harmonia)
– de la formació: 99, 103
– físic i psíquic: 26, 26.1, 53
– i amistat: 23

Erecció canònica
– de cases: 129
– de la casa de noviciat: 100, 137.3.2
– de Províncies i Districtes: 125, 137.4.1
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Escola, pedagogia
– activitats paraescolars: 87.4
– compromís escolar: 85
– comunitat educativa: 88, 88.3-5
– en ambient pluralista: 89
– marista: 87, 87.1

Escolta
– a Déu: 11
– a l’Esperit: 120
– de la Paraula: 43, 46, 64, 69
– dels altres: 60, 86
– dels Superiors: 42, 122

Esdeveniments
– en Champagnat: 2
– feliços o dolorosos: 56
– font de pregària: 66
– i l’obediència: 44
– i la fe: 71

Esforç
– col·lectiu: 52, 118, 122
– de creixement: 110.1
– de reconciliació i comunió: 63
– ineficaç: 115

Església
– i Eucaristia: 69
– i Litúrgia de les Hores: 70
–  les seves crides i necessitats: 34, 66, 85, 

85.1, 86.4, 90, 93.1, 151.2, 168
– solidària amb els pobres: 34
– ministeri de l’…: 79, 118
– envia l’Institut: 80
– do de l’Esperit: 164
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– seguint Champagnat: 75, 80
–  pastoral universal: 5, 83, 85, 88, 90, 92, 103, 

122
– missionera: 90
– unitat: 9, 10
– sagrament universal de salvació: 10, 35, 90
– magisteri de l’…: 10, 40, 118
–  segons el carisma de Champagnat: 10, 40.1, 

85, 90, 103, 164
– i Maria: 10, 48, 74, 84
–  local: 10, 58, 80, 80.1, 85.1, 86.4, 90, 128, 

151.2
– inserció en l’…: 10, 14, 15, 22
– i consagració religiosa: 14, 15, 35, 45
–  comunió amb els Pastors: 17, 40, 80, 110.2, 

118 
– misteri: 10, 14, 22, 165

Esperit
– apostòlic: 60.1
– de Champagnat: 75, 99, 109.6, 164.4
– de comunió: 41
– de família: 6, 49, 49.1, 60
– de fe i caritat: 23, 39, 165.1
– de l’Institut: 99, 139.2, 170.3
– de la consagració: 73
– de les benaurances: 14, 164
– de Maria: 4, 10, 120
– de pobresa: 29, 32.2, 60.2
–  espiritual: 8, 9, 15.2, 25, 41, 44, 51, 52.1, 

54, 73, 73.1-2, 77.1, 84, 98, 105.2, 107, 
108, 109, 110, 120, 143, 148, 164.2, 170, 
170.3

– litúrgic: 74.1
– missioner: 91.1-2
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Esperit Sant
– castedat: 27
– Champagnat: 2
– compliment de la voluntat de Déu: 36
– comunitat: 63
– discerniment: 43
– escolta: 13, 38, 41, 42, 65, 120, 170
– Església: 79
– hoste del cor: 3, 47, 65
– i Jesús: 12, 64, 78
– Jesús ressuscitat: 9
– la nostra disponibilitat envers els joves: 83
–  la seva acció en nosaltres: 11, 42, 65, 95, 98, 

166, 170, 171
– Maria: 21
– origen de l’Institut: 80, 164
– pregària: 65, 166
– seguiment de Crist: 13, 79
– Trinitat: 65

Espiritualitat
– centres d’…: 109.4
– de Champagnat: 2, 7, 164.4
– marista: 88, 91, 164.1

Espòs, esposori
– 11, 20, 22

Estabilitat
– 150.1.1, 170, 170.1-3

Estatuts
–  agrupació de Províncies, Districtes: 125.1, 

137.4.13
– Capítol general: 139.3, 169
– Capítol provincial: 151
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– civils d’una obra o conjunt d’obres: 150.2.20
– civils de Províncies, Districtes: 137.4.12, 155.1
– de certes cases: 129.2, 137.4.13, 150.2.15
– de l’hàbit: 61
–  Districte dependent de Província: 150.2.19, 

137.4.13
–  Districtes dependents del Govern general: 

127.1, 137.4.13, 137.11
– dret propi: nota explicativa I
– Sector: 150.2.20
– Superior i el seu Consell: 124

Estructures
– adaptació: 168
– d’educació: 85
– de formació: 94.1, 96
– de govern: 119, 128
– de la Família Marista: 164.4

Estudis
– de la llengua local: 91.4
– doctrina mariana: 74
– i activitats apostòliques: 61.1, 104
– indispensables per a la fe: 73, 73.1, 97
– pel Capítol provincial: 151.5
– personals: 109.3, 110
– professionals: 104.1
– sobre Champagnat: 75, 164.2

Eucaristia, missa
–  centre de la vida consagrada: 57, 61.2, 69, 

69.2, 98
– com a sufragi: 55.1-6
– comunió: 7, 25, 55, 69, 69.1, 170.3
– i Champagnat: 68
– la nostra oblació associada a…: 13, 69, 170.3
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– presència: 68, 69, 71.2
– sacrifici: 13, 69
– viàtic: 55
– visites a…: 68, 71.2

Evangeli, Bona Nova (vegeu Paraula de déu)
– anunciat per Jesús: 28, 78
– conversió: 96
– en les cultures: 86.2, 91
– i Constitucions: 99, 169
– i missions: 91
– Maria: 171
– revisió de vida: 91, 110
– som testimonis i obrers d’…: 86.2-3, 89, 92
– valors de l’…: 98

Evangelització
– Champagnat: 80
– i promoció humana: 86
– la nostra missió: 80, 86, 90
– pel testimoniatge comunitari: 58
– pels pobres: 34

Exclaustració
– 117, 117.1, 137.3.6, 141, 142

Exemple, model
– comunitat dels Apòstols: 48
– comunitat: 53, 54
– consagració religiosa: 18
– educació: 81
– esperit marià: 4
– Jesús: únic i perfecte: 36, 76, 78
– missions: 90
– Natzaret: 6
– obediència: 39
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– pobresa: 30, 33.1
– pregària: 7, 57, 67, 68, 74
– superiors: 42, 121
– vida senzilla: 99

Exercici, pràctica
– de l’apostolat extern: 40.3
– de l’apostolat: 53
– de l’autoritat del Capítol general: 138
– de l’obediència: 45, 169
– de la mediació: 40
– de la pietat mariana: 74.1
– de pietat: 77
– de la pobresa: 29, 29.11
– de la presència de Déu: 71
– de la tasca de formador: 107
– de la tradició marista: 27.1
– de les Constitucions: 169
– dels consells evangèlics: 97
– en la formació del novici: 98

Expectatives, espera, esperança
– d’èxit, només de Déu: 7
– de l’Església: 109.4
– de les persones: 71
– del Senyor: 42
– dels joves: 81, 87
– itinerari de la nostra vida consagrada: 46
– testimoniatge convincent: 82

Experiència
– adquirida: 110
– de l’amor de Déu: 2, 163
– de l’edat madura: 53
– de la protecció de Maria: 163
– de vida humana i cristiana: 96, 96.5
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– del gènere de vida de l’Institut: 97
– revitalització: 109.6
– sobre la vitalitat religiosa: 167

Experts
– externs: 161.16
– membres de comissions: 160.4-5, 161.2

Família, llar
– de cada Germà: 56, 56.1
– de candidats i aspirants: 96.5
– de la Societat de Maria: 10
– de Natzaret: 6
– dels alumnes: 87
– esperit de…: 6, 49, 49.1, 60
– humana: 27, 47, 78
– i pastoral vocacional: 93.1
– marista: 164.4
–  religiosa marista: 6, 8, 9, 13, 17, 40, 49, 

49.1, 49.1.3, 60, 95, 164.3, 165, 167, 170, 
170.3

Fe
– de Champagnat: 2, 33, 39, 68, 81
– de Maria: 18, 84
– en el projecte educatiu: 87
– en l’Església: 10
– esperit de…: 37, 39, 71
– estudi religiós i doctrinal: 73, 97
– i comunitat: 57
– i cultura: 89
– i obediència: 37, 39, 43, 165.1
– i obertura: 23
– itinerari de consagrat: 13, 46, 72
– la seva educació: 87.1
– principi d’acció: 33
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– supera dificultats: 71, 115
– unció de malalts: 54.1

Fecunditat, eficàcia, èxit, fruit
– apostòlica: 71, 82, 163, 166
– de la reunió comunitària: 60
– de Maria: 21
– del celibat: 27
– dels Germans grans: 53
– ve de Déu: 7

Festa(es)
– de família: 49.1.3
– de Champagnat: 75, 75.2
– de la fundació de l’Institut: 75.3
– del germà Francesc: 75.4
– patronal: 15.1, 74
– marianes: 15.1, 74, 74.1-2

Fi, finalitat, objectiu
–  de l’Institut: 2, 80, 101.2.1, 118, 119, 139.2, 

170.3
–  de la formació: 95, 100.1, 101.2.2, 103.1.1, 

103.3
– de la nostra vocació: 3, 15, 17
– dels centres de formació: 96.4

Fidelitat (vegeu Perseverança)
– a Champagnat: 17, 27.1, 34, 49
– a l’Esperit: 9, 41
–  a la consagració: 14, 18, 27, 44, 72, 115, 

130, 163
– a la missió: 57.1, 80, 110.2, 168, 170
– a la pregària: 25
– al carisma: 10, 43
– al Senyor: 170
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– de Déu: 30, 46, 53, 163, 170
– de Maria: 30, 67, 84
– dels esposos cristians: 22
– dels nostres predecessors: 46
– per mitjà de la pregària: 106

Fill, filial
– abandonament: 44, 72
– de Champagnat: 75
– de resurrecció: 25
– Maria coredemptora: 38
– misteri pasqual: 36, 64
– prové de l’Esperit: 65

Font, deu (vegeu Causa)
– d’amor: 11, 25
– d’apostolat: 17, 78
– d’espiritualitat: 2, 7
– de fecunditat i vitalitat: 27, 69, 163
– de vida comunitària: 47

Formació
– en l’Institut: 26.1, 68, 81, 88, 91.3, 95
–  formació inicial: 15.2, 95.1, 106 (vegeu: Preno-

viciat, Noviciat, Postnoviciat)
–  formació permanent: 15.2, 109, 109.1-2, 110, 

110.1-2
– formadors: 95, 95.3, 107, 108
– general: 86, 86.4, 88
– Guia i Pla: 95.1-2, 96.7, 109.1, 111

Fraternitat (vegeu Germans)
– 3, 62
–  fratern, fraternal: 14, 23, 48, 49.1.1, 49.1.3, 

51, 56, 58, 60.4, 61, 94.2, 122, 164, 170
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Funció, comesa (vegeu Càrrec)
–  cursos específics per a certes… i serveis: 

109.5
– de la mediació: 40
– del Capítol general: 139
– dels formadors: 108, 108.1
– dels formands: 104.2
– dels Germans en treballs manuals: 85
– dels Superiors: 118, 154, 161
– en l’Església: 118

Fundador (vegeu Champagnat)
–  cites textuals: 2, 4, 7, 18, 49, 68, 81, 90, 

120, 167, 171
– comunitat: 59
– coneixement del …: 164.1-2
– esperit apostòlic: 5
– esperit i carisma: 40, 49, 81, 85, 170
– fundà l’Institut: 1, 2, 75.3
– Germans malalts: 54
– i amor a l’Institut: 75
– i els altres Instituts: 10
– i els Germans: 171
– i esperit de fe: 33
– i Família Marista: 164.4
– i pobresa: 167
– intencions i desitjos: 3, 49, 76
– model permanent: 18, 33, 39
– obediència: 39
– paternitat espiritual: 49
– patrimoni espiritual: 9, 27.1
–  preferència per desatesos i pobres: 33, 34, 

58.1
– presència de Déu: 7
– Superiors: 121, 130
– tres primers llocs: 7
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Generositat
– component de l’amor: 23
– davant les dificultats: 115
– manera de viure l’ideal: 170

Germà(ns) (vegeu Fraternitat)
– acomiadat: 137.5, 150.1.6, 150.2.3
– antics: 117.2
– atribolats: 54, 115
– cridat a viure la fraternitat: 3
– d’edat madura: 53
– difunts: 55, 55.1-5, 75.1
– en apostolat extern: 89.1
– en treballs manuals o administratius: 85
– exclaustrat: 117.1
– família de…: 56, 56.1
– Francesc: 75, 75.4
– grans: 53
– home de pregària: 77, 108
– ideal de santedat: 18
– joves: 53
– malalts: 54, 54.1
– maristes: 38, 59, 67, 81, 89.1, 96, 112, 169
– moribunds: 55
– nadius: 91
– nom oficial: 1, 114, 170.3
– predecessors: 46, 49, 75
– primers: 17, 18, 33, 49, 99, 109, 109.6
– qualitats humanes i dons espirituals: 51
– que pertany a una família: 6, 8
– traspassats de Província: 143.4

Goig, alegria, joia
– celibat: 22, 27
– comunitat: 6, 23, 49.1.1, 60.2
– de Jesús: 64



202

– de Maria: 18, 67
– de morir en l’Institut: 55
– desvetllar vocacions: 82, 94
– per la consagració: 10, 46
– pobresa: 35
– pregària: 71

Gràcia (vegeu Carisma, do)
– baptismal: 13, 93
– de l’Esperit: 63, 164
– de la castedat: 27
– de la unitat: 9
– la comunitat: 63
– poderosa: 16
– sempre oferta: 63

Guia
– Champagnat: 46
– Constitucions: 3, 169
– de Formació: 95.1, 111
– l’Esperit Sant: 78
– Maria: 21, 120
– Superior general: 130

Hàbit
– 61, 61.3

Harmonia (vegeu Equilibri)
– clima creat pel Superior: 52, 52.1
– de vida apostòlica, pregària i comunitat: 7, 104
– entre compromís religiós i professional: 89.1
–  entre vocació personal i pertinença a l’Institut: 170

Humanitat, home, humà, món (vegeu Persona)
– Champagnat, home de fe: 81
– consagrada per Jesús: 12
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– cultura i educació: 87, 89
– designi de Déu: 47, 78, 79, 90, 92
– elecció d’alguns: 11
– existència, un culte d’amor: 12
– experiència: 96, 107
– formació: 95, 98
–  humà: 12, 15.2, 16, 19, 20, 24, 26.1, 27, 

33.1, 47, 51, 79, 85, 86, 88.3, 96, 98, 107, 
164

– i enviament: 17
– i Jesús: 3, 19, 78
– i Maria: 4, 74, 84
– i pregària: 77, 108
– limitacions: 47
– necessitats de la…: 10, 62, 93, 103
– qualitats: 51
– sentit…: 79, 164
– terme de la missió: 10, 35, 79
– universal: 16, 19, 23, 50, 62, 90, 93, 128

Humilitat
– 5, 23, 44, 83

Imitació de Maria
– actituds: 4, 7, 30, 48, 74, 84, 91, 93, 120
– model: 3, 18, 67, 97, 171
– virtuts: 5, 21, 38

Infant, infantesa
– actitud confiada de Champagnat: 68, 74
– preferència apostòlica del Fundador: 2, 81

Inspiració
– de l’Esperit Sant: 170
– de Maria: 4, 84, 94, 107
– en la pregària: 71
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Institut
– amor: 75
– apostolat extern: 40.2-3
– autònom i pontifici: 1
–  carisma: 10, 17, 40.1, 43, 85, 103, 139.2, 

170.3
– circulars: 60.1, 164.3
– coneixement: 164.1-2
– coresponsabilitat: 119, 165
– Crist: 130
– cultures: 9
– dates importants: 75.1
– do de l’Esperit: 75.3, 80, 164
– Església: 80, 128
– fe: 33
– festa patronal: 74
– finalitat: 2, 80, 101.2.1, 118, 119
– gratitud. 170
– hàbit: 61, 61.3
– i altres Instituts: 10, 75.2
– i Societat de Maria: 1, 10, 80
– Maria: 120
– missions: 90
– obediència evangèlica: 43
– religiós laïcal, o… de Germans: 1, 61.3
– Sant Josep: 76
– separació: 117, 117.2

Intercessió
– de Champagnat: 75
– de Crist: 70
– de Maria: 18, 27.1, 67

Interès(sos)
–  comuns a cases, Províncies o Districtes: 125.1, 

127
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– de la vida i treball dels altres: 51, 53
– de persones o grups: 43
– dels moviments apostòlics: 86
– joves en formació: 106

Invitació (vegeu Crida, vocació)
– a la Conferència general: 137.11
– al Consell: 149.3, 152.8
– comunitat: 16, 94.2
– estabilitat: 170.2
– gràcia baptismal: 13
– Maria: 38, 84, 93, 171
– pobresa: 33
– pregària: 70.2
– vocacions: 93.1, 94, 96

Irradiació (vegeu Testimoniatge)
– de la nostra vida: 82
– esperit de Champagnat: 164.4
– esperit de família: 6
– esperit de Maria: 10
– presència de Jesús: 165

Joves, jovent
– atenció fraternal als…: 3, 21, 83
– desvetllar vocacions: 82, 83, 93, 94, 94.2
– en activitats paraescolars: 87.4
– formands: 107
– i Champagnat: 75
– i Crist: 83
–  i la nostra missió: 2, 17, 34, 80, 81, 86.1, 87, 

88, 164.4
– i Maria: 84, 84.1
– i missions: 91.2
– moviments apostòlics: 86, 93.2
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–  resposta a les seves necessitats i expectatives: 
2, 81, 83, 168

– treballar per la promoció humana: 164

Justícia
–  cooperar en la promoció humana: 34, 86, 87.2, 

88.3, 156, 156.1, 159, 164
– prioritat en la formació permanent: 110.2

Laic
– naturalesa de l’Institut: 112.1 
– cooperació de…: 80, 88, 89, 93, 149.4

Lectura
– documents de l’Institut: 164.3, 169
– espiritual: 73, 73.1

Litúrgia
– pregària del poble de Déu: 70, 98
– preparació de festes marianes: 74.1

Llibertat, alliberament
– castedat: 50
– Crist: 28, 83
– d’agrupació: 125.5
– d’enviar suggeriments: 138.1
– diàleg: 41
– Esperit: 166
– evangèlica: 35
– fills de Déu: 26, 35, 44, 169
– obediència: 45
– per a la funció: 108.1
– per abandonar l’Institut: 116
– pobres: 34
– pobresa: 29.3
– resposta a la crida: 13, 96.3, 113.2.3, 114, 169
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Lliurament, dedicació, desviure’s
– a Déu: 46, 95, 98, 102.1
– a la catequesi: 86
– a la nostra tasca: 17, 86
– a Maria: 18
– als altres: 23, 46, 69, 98, 164
– de Champagnat: 18, 49
– de Jesús: 78
– dels primers Germans: 33
– recíproc Déu-home: 11

Lloança
– a Maria: 74
– de Crist: 64
– de l’Església: 70
– de Maria: 67

Llocs maristes
– L’Hermitage: 49, 109.6
– La Valla: 33, 49

Maduresa
– del novici: 101.2.1
– dels formadors: 107
– en l’amor: 26
– experiència: 53
– llibertat: 44

Manar, ordenar
– dret dels Superiors: 122
– ordre formal: 37.1
– segons les Constitucions: 37

Mandat
– de l’Administrador local: 162, 162.1
– de l’Administrador provincial: 161, 161.1
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– del Conseller general: 136
– del Conseller provincial: 149
–  del Director i altres responsables de les Obres: 

150.2.16, 153.2
– del Superior adjunt: 154
– del Superior local: 137.3.10, 153, 153.1
– del Superior general: 130.1, 131, 134, 135
– del Superior provincial: 34.1, 137.4.11, 144
– del Vicari general: 133

Maria
– agraïment a…: 170
– Déu (Pare): 4, 18, 30, 38, 67
– Església: 10, 18, 48, 74, 74.1, 84
– Esperit Sant: 18, 48
–  Fill (Crist): 3, 4, 7, 18, 19, 38, 48, 67, 84, 96, 

97
– imitació: (vegeu Imitació de Maria)
– Institut:

apostolat: 84, 84.1, 86, 91, 93, 170.3
Champagnat: 2, 68
comunitat: 9, 48, 49
consagració: 3, 18, 21, 27.1, 30, 38, 96, 97
formació: 53, 94, 107
identitat: 4, 5, 7, 10
 pregària: 46, 54, 67, 68, 70.3, 74, 74.1-2, 
84, 120
Superiors: 120

– protecció de…: 163

Mediació
– conjugal: 20
– de l’Església: 40
– dels Superiors: 39, 40, 168
– recíproca: 40
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Membres
– de comissions: 137.4.5, 137.4.7-9, 150.2.5
– de l’Institut: 8, 9, 15, 75, 95, 165
– de la comunitat educativa: 88
–  de la comunitat religiosa: 53, 58, 77.1, 82, 

110.1
– de la Família Marista: 164.4
– del Capítol general: 140, 140.1, 151.4
– del Capítol provincial: 151.5
–  del Consell general: 137.1, nota explicativa 

II.2-3
– del Consell local: 162.7
–  del Consell provincial: 151.5, nota explicativa 

II.2-3
– del poble de Déu: 118

Ministeri
– apostòlic: 86
– de l’Església: 15

Missió (vegeu Apostolat, Enviament)
– de Champagnat: 2
– de Jesús: 36, 44, 79, 80, 81, 119, 138, 168
– de l’Església: 38, 45
–  de l’Institut: 17, 34, 58.1, 85, 95, 110.2, 119, 

138
– de la comunitat: 105
– de Maria: 84
– dels formadors: 104, 107
– dels Superiors: 42
– el Germà Provincial atorga…: 143.1-2
– i aliança: 11

Missions
– ajuda econòmica a…: 159
– de l’Institut: 90, 91, 91.1-4
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Misteri
– Betlem, Creu i Altar: 7
– de l’Església: 22
– de l’obediència: 44
– pasqual: 12, 36

Mitjans
– adaptats a l’apostolat: 58, 60.1
– d’aprofundir en la fe: 73, 73.1
–  de comunicació social: 26, 60.3, 86.3, 87.3, 

88.5, 110.2
– de construir comunitat: 50.1, 60
– de formació: 109, 110
– de participació activa: 44
– de respondre a Déu: 41
– de superar obstacles: 115
– relativitat dels … humans: 33.1

Modèstia, discreció
– del formador: 107
– del missioner: 91
– en la nostra acció: 7
– virtut mariana: 5, 84

Mort, difunts
– acceptació de la nostra: 44
– de Crist: 12, 28, 37, 78
– els nostres difunts: 55, 55.1-7, 75.1
– professió d’un novici en perill de…: 102.3

Natzaret
– 6, 12, 30, 48, 84

Necessitats, exigències
– apercebuda per Champagnat: 2
– d’amor: 24
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– d’exercir l’autoritat. 122
– de conversió: 166
– de formació permanent: 110
–  de l’Església i el món: 48, 85, 85.1, 86, 86.4, 

90, 93, 93.1, 96.2, 103, 109.4, 130, 159
–  de la comunitat i dels Germans: 15, 15.2, 

29.11, 48, 61, 117.1, 136.1, 162
– de la joventut: 2, 81, 168
– de silenci i recolliment: 65

Nom
– crida personal: 83
– de Jesús: 57, 63, 70
– de l’Institut: 1
– de Maria: 1, 4

Nomenament, designació
– de l’Administrador provincial: 150.3.4, 161
–  de persones encarregades dels serveis gene-

rals: 137.4.4, 137.6-10
– de Responsable del Postnoviciat: 105.1
– de Responsable del Postulantat: 96.8
– de Responsables d’Obres: 153.2
–  de Superior de Districte o Sector: 150.3.3, 

150.3.5
–  de Superiors locals i d’altres: 137.3.10, 

150.3.4-5
– del Provincial: 137.4.15, 144, 144.1
– del Superior adjunt: 154
–  per a comissions: 137.4-5, 137.7-9, 137.10, 

150.2.5
– per a comunitats amb estatut particular: 129.3
– per a comunitats especials: 137.4.4

Normes de la Província
– aprovació: 137.3.12
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– Capítol provincial: 151.1.3
– component del dret propi: nota explicativa I
– drets d’autor: 29.7
– hàbit: 61.3
– pobresa: 29.11, 34.1, 150.2.10
– vacances: 60.4
– viatges: 150.2.11
– visites de família: 56.1

Noviciat, novici
– absències: 100
–  admissió a la primera professió: 102, 102.1, 

113.1
– admissió: 96.9, 112, 112.1
– casa de…: 96.7, 100, 100.1-2, 137.3.2-4
– cessió d’administració dels béns: 29.3
–  condicions de validesa de la primera professió: 

113.2.1-2
– dedicació plena: 97.1
– duració: 100, 100.3, 150.1.3
– enviament d’actes de…: 113.8
– final del…: 102, 102.1
– formació humana i cristiana: 98
– formació marista: 99, 112.2
– fórmula de professió: 114
– frueixen dels béns espirituals de l’Institut: 8
– iniciació a la vida religiosa: 8, 97, 100.1
– interprovincial: 100.4
– invalidació: 100
–  Mestre de…: 97, 100, 101, 101.2.3, 102.1, 

108, 108.1, 112.2, 137.4, 150.3.4-5
– períodes d’activitat apostòlica: 101, 101.1-2
– professió en perill de mort: 102.3
– readmissió a l’Institut: 113.9
– sufragis: 55.2-3
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Obediència
– a exemple del Fundador: 39
– a les Constitucions: 8, 42
– al Papa: 40
– als Superiors: 37, 42, 122
– dimensió profètica: 45
– en l’escola de Maria: 38, 120
– en la vida quotidiana: 44
– i comunitat: 41, 43, 50
– i missió: 17
– mediacions: 40
– professió del consell: 3, 15, 37, 40, 43, 114
– seguiment de Crist: 36, 37, 45
– voluntat de Déu: 50

Obertura
– a Crist, evangeli: 25, 84, 86.2
– a Déu, Esperit Sant: 35, 83, 93
– a formes d’apostolat: 58, 85
– a formes de pregària: 77.1
– a l’amistat: 24
– a l’Església: 93.1
– a la comprensió: 60
– als joves: 21
–  qualitat important: 2, 6, 23, 26.1, 62, 87, 98, 

107

Obligació
– a la vida en comú: 61
– de les Constitucions: 169
– del projecte de vida comunitària: 50.1-2
– del Superior: 37.2, nota explicativa II.1
– submissió als Superiors: 37
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Oferiment, oblació
– de Jesús al Pare: 13, 69
– de les malalties: 53
– del dia: 70.3

Orígens de l’Institut, història, intencions del Fundador
–  1, 2, 3, 17, 33, 49, 75.3, 81, 85, 99, 109.6, 

137.10, 164.1-2

Paciència
– de Maria: 84
– dels Superiors: 54.1, 122

País
– cultures diverses: 91, 96.2, 164.2
– llocs descristianitzats: 90
– presència marista mantinguda: 80

Papa
– li devem obediència: 40
– Superior suprem: 10

Paraula de déu, Sagrada Escriptura (vegeu Evangeli)
– anunci: 85
– atenció: 38, 43, 66, 69, 98
– cites bíbliques: 7, 13, 20, 38, 46, 65
– consagració: 11
– formació: 98
– i Maria: 18, 38, 67
– pregària: 66, 69.1

Pare (vegeu déu, Senyor)
– ajuda: 86
– amor: 3, 21, 65, 71, 72
– apòstols: 94, 171
– autoritat: 118
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– designis: 36, 41, 44, 47, 93
– do: 20, 28
– fidelitat: 171
– Jesús: 19, 64, 69, 70, 78, 79
– Maria: 18
– pobresa: 31
– unió: 47, 55, 170.3

Parer
–  de la Comissió d’Afers Econòmics: 160.5, 

161.2, 161.14
– del Consell general: 116, 137.2
– del Consell provincial: 29.8, 116, 150.1
–  del Consell, en general: 124, nota explicati-

va II.2
– del Superior general: 116
– del Superior provincial: 29.8

Pares
– dels alumnes: 88, 88.1
– dels Germans: 55.4-5, 56, 56.1
– en la Família Marista: 164.4

Participació, cooperació (vegeu Col·laboració)
– amor de Josep a Jesús i Maria: 76
– Capítols: 138, 151
– comunitat: 60
– consagració: 14
– escola marista: 88, 88.1, 89
– Eucaristia: 69
– Jesús: 12, 64
– Maria: 84
– novicis: 8
– professos temporals: 105
– Superiors: 118
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Pastoral
– adaptada als joves: 87
– Església local: 10, 40.1, 80, 80.1, 87.1

Patrimoni
– espiritual (herència): 9, 49, 139.2, 164.2
– material: 29, 29.8, 150.1.4, 155.2

Pau
– castedat: 25
– cooperació amb els seus artífexs: 86
– Crist: 118
– pobresa: 31
– separació de l’Institut: 115

Perseverança (vegeu Fidelitat)
– i Maria: 107
– pregària: 18, 71, 110
– testimoniatge dels Germans grans: 53
– vot d’estabilitat: 170, 170.3

Persona, personal, personalitat (vegeu Humanitat)
– acollida i Jesús: 62
– afiliats a l’Institut: 8, 137.3.9
– ajuda: 115
– al servei de la…: 85
– amor: 44
– consagrada: 89
– de Champagnat: 99
– diàleg: 87
– drets i deures de la…: 45, 119
– Família Marista: 164.4
– formació adaptada: 95
– interessos: 43
– Jesús i Superiors: 39
– jurídica: 155.1
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– obertura apostòlica del Fundador: 2
–  personal: 13, 23, 25, 27, 29.11, 32, 33, 41, 

42, 70, 71, 72, 73, 77, 77.3, 88.3, 103, 
105, 109.3, 110, 113.1, 113.2.5, 114, 
143.5, 145.1, 146, 152, 152.2, 163, 165, 
167, 170

– realització de la…: 27
– respecte a la…: 27, 115, 122
– trobada amb el Senyor: 71 

Pertinença
– de l’Institut a Maria: 9, 55, 94, 120
– dels Germans a l’Institut: 8, 15, 170

Plans
–  34.1, 88.3, 95.1, 109.1, 109.3, 137.1, 150.2.6

Plenitud, consumació, culminació, perfecció
– de la consagració: 53, 55, 115
– de la creació: 78
– de la pobresa: 25
– de la pregària: 57
– de la vocació: 53
– en Crist: 12

Pobresa
– Champagnat: 2, 33, 167
–  concrecions: 29, 29.10-11, 31, 32, 32.1-2, 

33.1, 34, 34.1-2, 35, 60.2, 61, 83, 86, 87.2, 
88.3, 156.2, 167

– Crist: 13, 28
– desatesos: 2, 27, 58.1, 80, 81
– Maria: 30
–  mística de la…: 29, 30, 31, 32.2, 33, 35, 50, 

60.2, 61, 156, 159, 161.13, 167
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–  pobres: 32.2, 33, 34, 34.1-2, 60.2, 94, 159, 
167

– vot: 3, 15, 28, 29, 114

Postnoviciat, profés temporal
– admissió a professions: 113.1, 113.4-5
– electors per a delegats al Capítol general: 142
– fan testament: 29.4-5
– finalitat: 103
– fórmula de professió: 114
– indult de sortida: 137.3.7
– interès dels Germans: 106
– membres de l’Institut: 8
– primera etapa: 103.1.1, 103.2, 104, 104.1-2
– readmissió a l’Institut: 113.9
– Responsable del…: 105.1, 108.1, 150.3.4-5
– segona etapa: 103.1.2, 105, 105.1-2
– sortida de l’Institut: 116

Preferència
– pels més desatesos: 2, 58.1
– pels pobres: 33, 34, 167
– per la catequesi: 86
– per les Esglésies joves: 90

Pregària
–  al Pare: 31, 49, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 

75, 77
– Champagnat: 39, 49, 68, 75, 81, 121
–  comunitària i eclesial: 27.1, 43, 54.1, 55, 55.1-

4, 56, 57, 61.2, 62, 63, 66, 67, 69, 69.1-2, 
70, 70.1-3, 72.1, 74, 74.2, 75, 77, 77.1-2, 98

–  Crist: 25, 47, 57, 61.2, 64, 65, 67, 68, 69, 
69.2, 70, 71.2

–  en general: 23.1, 24.1, 25, 27, 31, 53, 60, 
64, 65, 67, 68, 71, 72, 73, 73.3, 74, 77, 81, 
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82, 84, 87.1, 88, 88.2, 93.1, 94, 100.1, 104, 
106, 108, 110, 169

– Esperit Sant: 27, 42, 65
– Maria: 27.1, 67, 68, 70.3, 74, 74.2, 84
–  personal: 25, 42, 65, 66, 70, 71, 71.1-2, 72, 

77, 77.3, 98, 116

Prenoviciat
– casa: 96.2
– en ambient de llibertat: 96.3
– finalitat: 96
–  primera etapa: aspirantat, juniorat o similars: 

96.1, 96.4
– Responsable: 96.8-9, 150.3.4-5
– segona etapa: postulantat: 96.1-2, 96.5-9

Preocupació, cura
– evitar l’excessiva…: 35
– pel bé comú: 156
– pel perfeccionament dels Germans: 109
– pels pobres: 34
– per la vitalitat de les Províncies: 165
– per les obres: 153.2

Presència
– de Crist: 61.2, 68, 69, 79, 165
– de Déu: 7, 68, 71, 77
– de l’Esperit Sant: 79
– de Maria: 48
–  de membres de Consells o Capítols: 131, 

137.1, 149.2
– de realitats escatològiques: 16
– de valors evangèlics: 91
– del Superior: 52
– dels Germans: 55, 57, 81, 89, 170.3
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Pressupostos
– nivell general: 160.6
– nivell local: 34.2, 150.2.9, 152.6.3-4, 162.3
– nivell provincial: 150.2.9, 161.3

Prioritats
– de la formació: 110.2
– de la Província: 50.1, 58.1, 150.2.6
– en pastoral: 87, 87.1

Privilegis, ofertes
– l’escola, lloc privilegiat d’educació: 87
– que fereixen la pobresa: 29.10
– que lliguen: 35

Profecia, denúncia (vegeu Anunci)
– obediència evangèlica: 45
– vida religiosa: 10, 16

Professió (vegeu Admissió, vot)
– consells evangèlics: 3, 5, 144
– dispensa: 116, 116.2
– dret universal i propi: 15, 114, 169
– membre de l’Institut: 8, 119
–  perpètua: 8, 29.4, 29.8, 96.8, 105, 105.2, 

108.1, 113, 113.3-5, 113.9, 114, 116, 131, 
137.3.5-6, 141, 142, 144, 149, 150.2.1, 
153, 161, 162, 170.1

– rebuig del candidat: 116, 150.1.2
– renovació: 15.1
– resposta d’amor: 13, 15
–  temporal: 8, 29.3, 97, 102, 102.2-3, 105, 

106, 113, 113.1-2, 113.5-9, 114, 116, 
137.3.7, 142, 150.2.1

– vot públic: 15
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Proïsme (vegeu Proximitat)
–  …aquells a qui…: 19, 21, 23, 24, 26, 62, 63, 

71, 86, 121, 164, 171
–  amb tothom: 2, 19, 20, 21, 22, 44, 87, 121, 

122
–  els altres: 2, 5, 6, 7, 17, 18, 20, 24.1, 31, 46, 

49, 50, 51, 69, 77, 87

Projecte
– de construcció: 161.13-14
– de vida comunitària: 50.1-2, 150.2.7
– educatiu: 87

Província
–  administració de béns: 155, 155.1-3, 159, 

159.1-2, 160.1-3, 161, 161.3-4, 161.6, 
161.10, 161.12, 161.14, 162.5

– apostolat: 58.1, 85.1, 91.1, 109.3
– Assemblea provincial: 151.9
– Capítol general: 138.1, 140, 140.2
–  Capítol provincial: 148, 150, 150.2.6-10, 151, 

151.2, 151.7-8
– cases: 129.1-3
– comunitat: 49.1.2, 50.1, 52
– consagració: 27.1, 33, 34.1, 43
– formació: 91, 94, 95.1, 104.3, 106, 107
–  Germà Provincial: 94.1, 143, 143.2-6, 144, 

144.2, 145, 145.2, 146
–  Germà Superior general: 130, 130.1, 137, 

137.3.11, 137.4.1, 137.4.10, 137.4.12-13, 
158.1

– Germans: 15.2, 117.1
– i Institut: 8, 125, 125.1-2, 126, 127, 165
– pregària: 55.2, 73.2
– Superior local: 153
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Proximitat (vegeu Proïsme)
– de Champagnat: 121
– de Déu: 77
– en la comunitat: 23

Prudència, reserva
– de Champagnat: 121
– dels responsables d’obres: 153.2
– en l’ús dels mitjans de comunicació social: 26
– en les relacions humanes: 23.1, 24, 24.1
– per capitalitzar: 159

Puresa
– de cor: 26, 30
– de les cultures: 91
– de vida: 27

Realització, compliment, exercici, resposta
–  de la voluntat del Pare: 36, 38, 42, 50, 64, 

169
– de les intencions del Fundador: 3
– del nostre propi ésser: 27, 152
– del servei d’evangelització: 86

Recerca, descobriment, investigació
– de Champagnat: 164.1
– de Crist: 19
– de falsos consols: 46
– de l’esperit marista: 99
– de l’Evangeli: 92
– de la vocació: 83, 94, 109.4
– de la voluntat de Déu: 36, 39, 41, 43, 121
– de les causes de la misèria: 34
– de poder: 45
– del Germà en dificultat: 51
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Recés, recol·lecció
– anual: 15.1, 55.6, 73, 113.6
– de la primera professió: 102, 102.2
– periodicitat: 73, 73.2

Reciprocitat
–  40, 49, 49.1, 53, 58, 59, 63, 110, 110.1, 

122

Reconciliació, perdó
– comunitat, Germans: 6, 51, 63
– pregària, sagraments: 25, 72, 72.1, 73.3, 98

Recurs
– a Déu: 68
– a Maria: 4, 46, 74, 120
– als Superiors: 31

Redempció, salvació
– Església: 90
– Jesús: 19, 36, 45, 64
– malaltia: 54

Regne
– consells evangèlics: 3, 19, 20, 43
– Jesús: 78
– obrers del…: 12, 85, 89, 93, 171

Relació, contacte, trobada
– amb els Germans: 49.1.1, 49.1.3
– amb els joves: 83, 88.4
– amb els pobres: 34
– amb Jesús: 20, 25, 71, 72
– amb Maria: 74
– de Jesús: 19
– en general: 16, 24, 86
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Renovació, restituir 
– amor: 25
– crides divines: 110
– fidelitat personal: 14, 72
– impuls apostòlic: 109.4
– Institut: 139.2
– pregària: 70
– professió religiosa: 15.1
– reconciliació: 63
– unitat interior: 73
– vida: 16

Renúncia
– a nosaltres mateixos: 41, 43
– a valors humans: 16, 20, 29, 35
– al patrimoni: 29, 29.8, 150.1.4
– com a ascesi: 26, 59

Respecte
– a l’Institut: 1
– a la crida de Déu: 115
– a les persones: 7, 19, 27, 115, 119, 122
– al Papa: 10
– als àngels custodis: 76
– als Germans grans: 53
– de l’extensió de poders: 119
– de les conviccions alienes: 89
– de les prioritats: 58.1
– en comunitat: 49.1.1, 60

Responsabilitat (vegeu Coresponsabilitat)
– confiada per Champagnat: 121
– de l’Institut: 165, 165.1
– de la pregària: 57, 77
– de pobresa i justícia: 34, 159
– del Provincial: 143
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– dels Germans nadius: 91
– en la comunitat: 60.1, 152.3, 153.1
–  en la formació: 94.1, 96.5, 96.8, 101.2.3, 

105, 105.1, 106, 108.1, 109
– en la fundació d’una casa: 129.1
– qualitats de l’obediència: 120, 122
– responsable d’obres: 153.2
– Responsable de Sector: 150.3.3, 150.3.5
–  responsables d’unitats administratives: 125.2, 

161.14
– responsables de l’Església local: 80.1

Resposta
–  a Déu: 13, 15, 20, 47, 64, 93.2, 97, 110, 

111, 166, 170, 171
– a Maria: 38
– als joves: 21, 81
– de Champagnat: 81
– de Jesús: 36, 64
– del Superior provincial: 96.9, 113.1

Reunió, congregar
– Assemblea provincial: 150.1.5, 151.9
– comunitària: 60, 60.1
– de cases i obres en Sector: 143.3
– dels Apòstols en l’Esperit Sant: 48
– dels Consells: 124, 137.1, 149.2, 152.7
– dels Germans entorn de Crist: 130

Revelació, manifestació
– de Jesucrist: 17, 83
– de l’Església: 35
– de la missió de Champagnat: 2
– de la pobresa: 31
– de la vitalitat de l’Institut: 163
– del cor de Maria: 30
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– del Déu-Amor: 79
– del sentit de l’existència: 164
– dels designis de Déu: 92

Revisió, avaluació, examen
– de l’estil de pregària: 77.1
– de l’estil de vida comunitària: 32.1
– de l’ús dels béns: 32.1
– de la prioritat pels pobres: 58.1
– de vida religiosa i apostolat: 145.1
– de vida: 110
– del dia: 72
– del nostre compromís: 85

Riquesa
– de Jesús: 28
– de vocacions: 163
– dels Germans: 53, 110
– tendència natural: 167

Rostre, tret
– de Déu-Amor: 24, 79
– de Jesús: 76, 90
– de l’Església: 35, 90

Sagrament
– Baptisme: 12, 13, 79, 93, 110
– Confirmació: 14, 79
– en general: 87.1
–  Eucaristia: 55, 55.1-6, 57, 61.2, 68, 69, 69.1-2, 

71.2, 98, 170.3
– Matrimoni: 22
– Reconciliació: 25, 72, 98
– Sacerdoci: 93
– Sagramental: 86.1
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– Unció dels malalts: 54.1
– universal: 90

Salut
– dels aspirants: 112
– dels Germans: 15.2, 61.1

Sant Josep
– habitants de Natzaret: 30
– Jesús i Maria: 76
– primer Patró: 76

Santa Seu
–  aprovació de Constitucions: 3, 139.4, 169, 

nota explicativa I
– aprovació de l’Institut: 1
– indult de sortida: 116
–  permís per a operacions administratives: 137.3.11
– Procurador general: 137.6
– Superior general: 131

Santedat
– ministeri pastoral: 118
– models de santedat: 75, 76, 170
– vocació del Germà: 18
– vocació universal: 93

Secretaria 
– general: 113.8, 137.4.8
– provincial: 143.6

Sector
– 143.3, 150.2.20, 150.3.3, 150.3.5

Seguiment de Crist
– a l’estil de Maria: 3, 97
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–  consagració, missió: 12, 13, 19, 28, 35, 36, 
37, 42, 46, 79

– fi únic: 3, 92, 97
– imitant-lo: 12, 20
– prenent la creu: 59
– suscitar en els joves el desig de…: 82, 94

Sensibilitat, delicadesa, finesa
– a l’acció de l’Esperit Sant: 98
– a la família: 56
– a la presència eucarística: 68
– a les dificultats dels altres: 19, 51
– a les necessitats dels temps: 2
– religiosa: 112

Sentit
– crític: 87.3
– de la consagració: 19, 103
– de la fraternitat: 49, 49.1.3
– de la vida: 79, 164

Senyor (vegeu déu, Pare)
– amor: 22
– Apòstols: 91
– benedicció: 34
– designis: 30, 42
– do: 63
– fidelitat: 30, 53, 170
– fortalesa: 54
– Jesús: 170.3
– Maria: 38, 120
– reconciliació: 72.1
– unió: 25, 71



229

Senzillesa
– Champagnat: 33
–  comportament: 23, 23.1, 32, 35, 42, 60, 83, 

94, 99, 164, 167
– en les coses materials: 32.2, 60.2, 61, 100.1
– Jesús: 19
– Maria: 5, 48, 84

Separació de l’Institut
– expulsió: 117, 137.5, 150.2.3, 150.1.6 
–  sortida: 113.9, 115, 116, 116.1-2, 117, 

117.2, 137.2, 137.3-7
– trànsit: 117, 137.3.5, 141, 142

Servei
– a l’Església: 5, 35, 90
– a l’Institut: 129.3
– a la cultura: 87, 89, 89.1
– a la Província: 153
– al … dels altres: 44, 59, 76, 85
–  de l’autoritat: 9, 42, 109.2, 118, 121, 122, 152
– de l’educació: 88.5
– del personal no docent: 88
– dels Germans grans: 53
– en les finances: 137.9

Serveis generals
– Administrador general: 137.4.4, 137.9
– altres Germans: 137.4.4, 137.10
– Postulador general: 137.4.4, 137.7
– Procurador general: 137.4.4, 137.6
– Secretari general: 137.4.4, 137.8

Servent, servidor
– els Germans: 3, 44
– Església: 35
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– Jesús: 36, 45, 78
– Maria: 38, 67, 120

Signe(s)
– d’unitat: 63
– de consagració: 61, 61.3
– de contradicció: 27
– de la bondat i poder de Déu: 21, 72, 84
– de les noces de Crist: 22
– dels temps: 39, 43, 168

Silenci
– 60, 60.3, 65

Situació, circumstància, ocasió
– de l’Institut: 137.1
– de la Província i Germans: 103.3, 143.2, 151.2
– de persecució: 80
– de pobresa: 2, 34, 87.2, 88.3
– de recurs a Maria: 120
– encarnar el carisma: 165
– per a ús dels béns: 158

Societat, social
– construcció de la…: 89, 164
– crisi: 80
– doctrina: 87.2
– marginats: 27
– medi ambient: 161.13
–  mitjans de comunicació…: 26, 60.3, 86.3, 

87.3, 88.5, 110.2
– obres: 159
– prestacions: 29.6, 156.2
– problemes: 85, 87.2
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Sofriment, passió
– de Jesús: 26, 36, 54, 84
– del Germà: 54

Solidaritat
– amb els pobres: 33.2, 34, 94
– en l’apostolat: 82
– en la pregària: 57

Superior
–  administració de béns: 157, 157.1, 158, 

161.12
– apostolat: 43, 168
– autoritat: 8, 40.3, 42, 109.2, 122, 124
– Champagnat: 39, 40, 121
–  comunitat: 41, 42, 52, 54.1, 61, 120, 122, 

164.3, 165
–  consagració: 24.1, 29, 29.1-2, 31, 37, 40, 

41, 115, 170.2
– Crist: 39, 42, 52, 122
– Déu: 37, 41, 42, 122
– Església: 10, 15, 40, 80.1, 118
– Esperit Sant: 42
– formació: 104.2, 110
– govern: nota explicativa II.1-4
– Maria: 4, 120
– pregària: 42, 55.7, 120

Superior adjunt (vegeu Superior local)
– 151.1.4, 154

Superior de districte (vegeu Superior)
– 127, 127.1, 137.4.15-17, 150.3.3, 150.3.5
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Superior general (vegeu Superior, Superior major)
–  administració de béns: 155.2, 158.1, 160.1, 

160.4-6, 161.11, 161.14
–  autoritat: 8, 40, 125, 125.1-2, 127, 127.1, 

128, 129, 129.1-3, 130, 131, 137, 160
– circulars: 164.3
– Conferència general: 137.11
– Crist i Champagnat: 130
– elecció, dimissió, destitució: 131
–  funció pastoral: 29.8, 29.11, 34.1, 100, 109.7, 

113, 113.2.5, 113.7, 114, 116, 130.1, 
137.2, 146, 150.1.1, 164.1, 170.1

–  gestió de govern: 134, 137.1, 137.3-5, 138, 
143.4, 144, 144.1-2, 151.6, 151.8, 155.1, 
162.5

– impediments, reemplaçament: 132, 135
– la seva comunitat: 136
– mandat: 131, 135
– residència: 135.1
– sufragis: 55.1

Superior local (vegeu Superior)
– dimissió, destitució: 150.3.5
–  funció de govern: 151.1.5, 152, 152.1-2, 

152.6.6, 152.7, 152.9
–  funció pastoral: 29.1-2, 29.5, 52, 52.1, 61, 

105.1, 152, 152.1, 152.3, 152.5, 152.6.1-2
–  gestió administrativa: 152.4, 152.6.3-5, 161.13, 

161.15, 162, 162.7
– i responsables d’obres: 153.2
– mandat: 137.3.10, 153, 153.1
– nomenament: 129, 150.3.4, 153, 153.1

Superior major
–  37.1-2, 42, 91.3, 106, 108, 109, 109.2, 

123, 152.6.5, nota explicativa I
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Superior provincial (vegeu Superior, Superior major)
–  administració de béns: 143, 143.5, 155.2-3, 

156.1, 157.1, 158.1, 159.1-2, 161, 161.2-5, 
161.8-9, 161.11, 161.13-15, 162, 162.3-5

– autoritat: 8, 126, 127, 143
– Capítol general: 140.1.4
– Conferència general: 137.11
– dimissió, destitució: 137.4.16
– elecció: 144.2
–  funció de govern: 80.1, 129, 129.3, 137.3.1, 

143, 143.3-4, 143.6, 147, 148, 149, 149.1-2, 
150, 150.2-3, 151, 151.4-5, 151.8, 152.6.2-3, 
153

Assemblea provincial: 151.9
Responsables d’obres: 153.2

– funció pastoral:
absència i exclaustració: 61.1, 117.1
apostolat: 40.2, 85.1, 143.2, 145.1-2
 consagració: 102.3, 113, 113.1, 113.2.3, 
113.2.5, 113.3.2, 113.5, 113.9, 114, 116, 
116.1, 146, 170.1
en general: 143, 143.1
 formació: 94.1, 95.1, 96.4, 96.8-9, 100.2-4, 
101, 102, 102.2, 103.1.1, 103.3, 104.3, 
105.1, 109.1, 109.3, 112, 164.2
pobres i justícia social: 34.2, 88.3
pobresa: 29.5, 29.8-9, 34.1
pregària: 55.7, 73.2

– nomenament: 137.4.15, 144, 144.1
– presa de possessió: 151

Temps (vegeu duració)
– comunitat: 23.1, 60
– conté els béns del futur: 16
– d’absència: 61.1
– d’estudi religiós: 73
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– d’exclaustració: 137.3.6
– de canvis: 43
–  de la professió temporal: 113, 113.3.2, 113.7, 

113.9
–  de la vida apostòlica, prèvia a la professió per-

pètua: 113.4
– de pregària comunitària: 74, 77.2
– de pregària personal: 71
– de professió perpètua per a: 

Conseller general: 136
el vot d’estabilitat: 170.1
Mestre de novicis i Responsable del Postnoviciat: 
108.1
renunciar al patrimoni: 29.8
Superior general: 131
Superior local: 153
Superior provincial: 144
Vicari general: 133

– de silenci: 71.2
– de vacances: 60.4
– del noviciat: 100.3, 150.1.3
–  dispensa de punts disciplinaris de Constitucions: 

130, 145.2, 152.5
– necessitats: 130
– pobresa: 32, 49.4

Temptació(ons)
– 25, 115

Testimoniatge (vegeu Irradiació)
– d’amor a Déu: 47
–  d’evangelització i valors evangèlics: 27, 86, 

89, 91, 164
– de consagració: 10, 82, 94, 164
– de fidelitat: 46, 53, 106, 170
– de fraternitat: 58
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– de Jesucrist: 89.1
– de pobresa: 32.1, 35, 61
– de pregària: 70
– del poder de la gràcia: 16
– del Regne de Déu: 3

Tradició(ons) maristes, costums
– catequesi mariana: 84.1
– Divendres Sant i cap d’any: 73.3
– invocacions i oferiments de la jornada: 70.3
– pràctiques per obtenir la castedat: 27.1
– treball manual: 32.2

Treball, ocupació, tasca
–  apostòlic: 17, 39, 44, 53, 80, 82, 85, 85.2, 

88, 104.1
– Champagnat: 68
– comunitat: 23.1, 51, 53, 58, 60, 82
– eficàcia: 7, 95.3
– en equip: 107
– en la formació: 101.2.1, 104.2
– govern: 119, 137
– Jesús i Maria: 28, 48
– manual: 32.2, 49.1.4, 99
– missioner: 91.2
– nota característica: 6
– per la cultura: 91
– per la justícia: 34
– pobres, pobresa: 29.6, 32, 34, 167
– pregària: 66, 77

Trinitat
– 12, 47, 65

Unió amb déu
– 17, 20, 77, 98
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Unitat (vegeu Comunió)
– Crist, principi d’unitat: 118
– de l’Església: 10, 47, 69.2, 78
– de la humanitat: 47, 78

Unitat en l’Institut
– centre d’unitat: 8, 9, 52, 128, 143, 165
–  comunitària: 6, 8, 9, 47, 50, 55, 57, 59, 60.4, 

63, 69, 82
– Conferència general: 137.11
– de la vida activa: 44, 73, 77
– formació: 95
– principi d’unitat: 57, 63, 69
– unitats administratives: 125.2, 126, 127, 128

vacances, esbarjos
– comunitaris: 49.1.5, 60, 60.4
– elecció de…: 26, 29.11
– i salvaguarda de la pregària: 77.2-3

validesa
– de contracte sense autorització: 161.12
– de la professió: 113.2, 113.2.2, 113.3
– de les decisions: 149.2
– de les eleccions: 144.2
– del noviciat: 100
– del testament: 29.4

valors
– evangèlics: 29, 91, 98
– terrenals: 16

veritat, autenticitat, sinceritat
– comunicació: 5, 41, 60
– consagració: 46
– Crist: 83
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– desitjos: 53
– esperit dels orígens: 49
– presentació de Crist i de l’Església: 90

vicari general (vegeu Superior, Superior major)
– Capítol general: 140.1, 140.3
– Conferència general: 137.11
– Consell general: 136
–  elecció, dimissió, destitució: 133, 134, 135, 

137.4.2-3, 139
– eventual Superior general: 135
– funcions: 130.1, 132, 136, 137
– impediments, reemplaçament: 134
– residència: 135.1

vida
–  apostòlica: 5, 7, 10, 71, 73, 83, 86, 87, 91.1, 

94, 109.4
– autònoma de les cases: 126
–  comunitària: 7, 23.1, 26.1, 29.10, 47, 49, 

50.1-2, 51, 53, 59, 61, 96.5, 99, 100.1, 104, 
105, 128, 152.6.1, 167

–  consagrada: 3, 10, 12, 22, 46, 55, 69, 82, 
93, 95, 164

–  cristiana: 3, 12, 16, 27, 57, 69, 71, 86.1, 
93.1, 96, 166

– d’obediència: 40
– de castedat: 21, 22, 24.1
–  de Champagnat i dels primers Germans: 33, 

49, 68, 75, 91, 164.1 
– de Jesús: 78
– de l’Església: 14
– de l’Institut: 97, 138, 169, 170
– de Maria: 4, 18, 38
– de pobresa: 29, 32, 32.1, 33, 34, 35, 167
– fraterna: 9, 23, 48, 49, 51, 61
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– humana: 25, 77.3, 79, 110, 115, 117.2
–  marista: 3, 8, 33, 56.1, 89.1, 91, 91.2, 94, 

95, 97, 99, 108, 113.5, 145.1, 170, 171
–  personal: 26, 32, 33, 55, 60.3, 77, 91, 95, 

98, 106, 163, 164, 167, 169
– revitalització: 73, 109.6
–  viure: 3, 4, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 

21, 22, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 43, 44, 
46, 47, 48, 49, 49.1.1, 64, 67, 68, 73, 82, 
85, 97, 100.2, 110, 111, 129, 164, 164.4, 
169, 170, 171

– vivència: 3, 102.1, 167

vigilància, vetllar
– 24, 167

virtuts
– humanes i cristianes: 98
– marianes: 5
– petites: 59
– teologals: 46

visites
– al Santíssim: 68, 71.2
– als malalts: 54.1
– de família: 56.1
– de Maria: 48
– dels Superiors: 80.1, 130.1, 145, 145.1

vitalitat, revitalització
– condicions: 95, 165, 167
– origen i fruits: 163, 171
– revitalització: 73, 109.6
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vocació (vegeu Invitació, Crida)
–  a la vida consagrada marista: 15, 18, 34, 53, 

75.3, 109.4, 110, 115, 152, 171
–  pastoral de…: 83, 93, 93.1-2, 94, 94.1-2, 

95.1-3, 96.4-5, 111, 163, 170, 170.3

voluntat
– de Champagnat: 4, 33, 76
–  de Déu: 2, 30, 36, 39, 40, 41, 43, 50, 50.1, 

54.1, 93, 97, 121
– personal: 114

vot (vegeu Admissió, Professió)
– d’estabilitat: 150.1.1, 170, 170.1-3
– d’obediència: 37, 37.1, 40
– de castedat: 20, 22, 24.1, 26.1
– de pobresa: 28, 29
–  en general: 3, 15, 16, 50, 59, 113.9, 114, 

116, 116.2

Zel apostòlic
– 2, 81, 82





241

Presentació (edició de 2010) ...........................................  5
Presentació (edició de 1986) ...........................................  9
Decret d’aprovació de 1986 .............................................  11
Clau de les referències emprades .....................................  13

Capítol 1
Identitat dels Germans Maristes en l’Església.....................  17

Capítol 2 
Consagració ...................................................................  23

– El consell evangèlic de castedat ..............................  26
– El consell evangèlic de pobresa ..............................  31
– El consell evangèlic d’obediència .............................  38
– El nostre camí de consagrats ..................................  42

Capítol 3 
Comunitat marista ...........................................................  45

Capítol 4 
Vida de pregària ..............................................................  57

íNdEX



242

Capítol 5 
Vida apostòlica................................................................  67

Capítol 6 
Formació ........................................................................  79

– La pastoral vocacional ............................................  79
– Finalitat de la formació ...........................................  80
– El prenoviciat .........................................................  81
– El noviciat ..............................................................  83
– El postnoviciat .......................................................  87
– Els formadors ........................................................  89
– La formació permanent ..........................................  90

Capítol 7 
Admissió i professió en l’Institut ........................................  93

Capítol 8 
Separació de l’Institut ......................................................  97

Capítol 9 
Govern de l’Institut ...........................................................  101

– Les unitats administratives ......................................  104
– El govern general ...................................................  106
– El govern provincial ................................................  117
– El govern local .......................................................  127

Capítol 10 
Administració de béns .....................................................  133



243

Capítol 11 
Vitalitat de l’Institut ..........................................................  145

Notes explicatives ...........................................................  151
Testament espiritual ........................................................  153
Índex analític ...................................................................  159
Índex ..............................................................................  241



Acabat d’imprimir l’agost de 2011 a Edelvives - Saragossa (Espanya)
www.edelvives.com


