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Informação sobre nosso caminho de formação

Quem se sente chamado a ser Irmão da Misericórdia de Maria Auxiliadora,
deve...

 Pertencer a Igreja Católica Romana.
 Ser batizado e confirmado.
 Ter uma formação profissional completa.
 Estar livre de impedimentos (matrimonio, dividas, compromissos de

sustentação, penas, etc.).
 Ter saúde física e psíquica.

Quem se sente chamado a ser Irmão da Misericórdia de Maria Auxiliadora
deveria...

 Em tudo o que faz sentir alegria de viver relacionado com Deus.
 Ter alegria de viver numa comunidade religiosa.
 Ter interesse por uma vida espiritual.
 Ser uma pessoa aberta ao mundo e otimista.
 Estar disposto a examinar e esclarecer sua forma de vida e suas perspectivas

de vida ouvindo o chamado de Deus.
 Ser aberto para mudanças e colocar-se à disposição de uma comunidade.
 Estar disposto para a formação e formação continuada.
 Ter alegria em se relacionar com pessoas e disposição para o serviço de

doentes, idosos, deficientes e pessoas menos favorecidas.
 Descobrir a liberdade, veracidade, sentido de vida vivendo de acordo com os

três conselhos evangélicos (pobreza, castidade, obediência)
 Estar disposto a deixar transformar no amor de Deus a realização dos

próprios desejos.
 Querer viver reconciliado consigo mesmo e com seu meio ambiente.
 Ver a doação de si não como renuncia, mas como promoção de sua

capacidade de amar.
 Estar acostumado a viver de forma autônoma.

Critérios para a entrada no Postulantado

 Reconhecer uma sincera busca de Deus
 Interesse pela Congregação e suas atividades
 Experiência de oração
 Conhecimento dos fundamentos da fé.
 Engajamento na igreja / socialização religiosa
 Competência social / capacidade de relacionamento
 Ter disposição de se trabalhar
 Ter abertura para acompanhamento, aconselhamento, critica.
 Trabalhar a própria sexualidade
 Estar disposto e ser capaz de viver o voto de castidade celibatária
 Disposição para aprender e para mudanças.
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 Reflexão pessoal adequada à idade
 O desejo de ingresso deve ter estabilidade
 Ter experiência básica da espiritualidade da Congregação
 De modo geral o candidato não deveria ter idade acima de 35 anos.

Quem deseja se tornar Irmão da Misericórdia de Maria Auxiliadora, assume um
caminho de formação, no qual ele...

 Toma tempo suficiente para conhecer a Congregação…
 ...e deixa à Congregação tempo suficiente para conhecê-lo.
 Está disposto a falar abertamente sobre sua vocação, e assumir um caminho

comum.

O candidato deve

 Assumir um caminho, que ainda não atingiu sua meta final.
 Vivenciar a Congregação como ela é
 Acolher abertamente a avaliação da Congregação
 Examinar a aprofundar a motivação de sua vocação
 Aprender a ver a palavra “vocação” sob diversos pontos de vista

O Postulantado

 Tem duração mínima de meio ano
 É o primeiro passo no compromisso para a vida comum do candidato com a

Congregação
 Inicia com um contrato de formação
 Oferece passos de formação com vistas a maturidade humana
 É um ensaio da vida espiritual
 Auxilia a esclarecer questões religioso-teológicas
 Auxilia a esclarecer os relacionamentos de onde se veio...
 ...oferece oportunidade para refletir e acolher a historia pessoal vivida até

agora...
 ...e integrá-la na decisão pela vida religiosa..
 Quer conduzir a um relacionamento mais intimo com Deus.

O Noviciado

 Oferece ao noviço a possibilidade de se formar e tornar-se um Irmão da
Misericórdia de Maria Auxiliadora

 Oferece a oportunidade de viver a própria vida e oração de maneira constante
e confiante com o Pai através de Jesus Cristo no Espirito Santo.

 Tem duração de dois anos
 É um confronto intenso do noviço com a vida comunitária...
 ...e com a teologia da vida religiosa (pobreza, castidade, obediência)
 É a exame da capacidade de ser irmão pelo mestre de noviços e a

Congregação
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 Tem um ritmo diário regular, que é apoiado com exercícios espirituais (oração
interior, meditação, oficio das horas, eucaristia, etc.), aulas e trabalhos
práticos.

 Oferece aulas de espiritualidade e tradições dos Irmãos da Misericórdia.
 Esclarece o caminho espiritual e o envio dos Irmãos da Misericórdia (regra de

Santo Agostinho, constituições...)
 E tenta realiza-los no cotidiano.
 Termina com a decisão do noviço para a primeira profissão...

...e com a acolhida por parte do governo da Congregação
 Ou com a decisão de abandonar novamente este caminho.

Documentos necessários:

 Currículo de vida escrito a mão.
 Fotografia de passaporte
 Certidão de nascimento
 Todos os atestados de conclusão de estudos e cursos profissionais
 Atestados de serviços

Documentos que não devem ser mais velhos que 3 meses:

 Certidão de batismo e crisma
 Atestado de conduta policial
 Atestado de saúde, eventualmente um parecer psicológico
 Atestado de conduta da comunidade paroquial ou referencia pessoal de um

acompanhante religioso
 Eventualmente a referencia de um superior religioso ou um diretor

Nossa formula de Profissão:

Eu, Irmão NN, faço para a honra de Deus esta promessa: Eu estou firmemente
decidido a me consagrar a Deus e por toda a minha vida seguir Jesus Cristo como
religioso. Por isto professo diante dos Irmãos aqui presentes nas mãos do Irmão NN,
meu Superior Geral, por ....anos (para sempre) viver uma vida em castidade
celibatária, pobreza e obediência, de acordo com a regra de Santo Agostinho e a
forma de vida dos Irmãos da Misericórdia de Maria Auxiliadora. Eu me coloco de
todo coração à disposição desta Congregação para, com a graça do Espirito Santo,
confiando na intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de nosso Beato Pai
Pedro Friedhofen, no serviço de Deus e da Igreja alcançar a plenitude do amor.

O tempo dos Votos temporários

 Dura no mínimo cinco anos…
 …e é um aprofundamento da decisão para a vida religiosa
 Quer promover uma maior fidelidade à vocação e um sentido mais profundo

da responsabilidade pessoal para a própria vida.
 Quer unificar sempre mais a contemplação e a ação
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 É um tempo de integração de todos os elementos da formação através dos
quais a própria personalidade de torna mais semelhante a Jesus Cristo.

 Quer ajudar a reconhecer os dons de Deus e quer promover as iniciativas
pessoais.

 Promove o crescimento para dentro da Congregação
 É determinado pelo plano de futuro de cada professo temporário.
 É um tempo de formação, e formação continuada.
 É acompanhado e refletido pelo mestre de juniorato…
 …e é uma continuação da formação na vida religiosa e nossa espiritualidade.
 Leva à decisão para a profissão Perpetua.

A Profissão Perpetua

 É a decisão definitiva para ser Irmão.
 Reforça a disponibilidade do irmão diante das tarefas da Congregação

O caminho da formação é um processo que leva a vida inteira. O Irmão nunca
termina de se formar e aprofundar em sua vida religiosa


