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INTRODUÇÃO

1. “Como bons administradores da multiforme graça 
de Deus, cada um coloque à disposição dos outros o dom 
que recebeu” (1Pd 4,10).

A Primeira Carta de São Pedro faz referência às adver-
sidades que as comunidades cristãs da diáspora sofriam por 
volta do final do século I: um momento de especial provação 
para a Igreja, que recebe um escrito de alto valor teológico. 
O texto se dirige aos cristãos provenientes do paganismo, 
aos “eleitos que vivem como migrantes dispersos no mundo 
– no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia 
e na Bitínia” (1,1). Pedro pretende encorajar “para atestar 
que a verdadeira graça de Deus é esta: nela permanecei 
firmes” (5,12), exorta à firmeza, à perseverança paciente 
(1,13; 4,19; 5,7-18) diante das provações e das dificuldades.

O Capítulo 4, especialmente, se articula em três qua-
dros. O primeiro revela o paralelo entre o sofrimento que 
Cristo padeceu na própria carne e os sentimentos que de-
vem animar os cristãos (v. 1-2); o segundo traz a conotação 
“diversa” dos cristãos no contexto social em que vivem (v. 
3-6); o último quadro parte da prospectiva escatológica e 
dirige a atenção sobre a dinâmica de comunhão na vida 
dos cristãos com precisas e preciosas indicações (v. 7-11).

O v. 10: “Como bons administradores da multiforme 
graça de Deus, cada um coloque à disposição dos outros o 
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dom que recebeu”, delineia os traços de quem, tendo segui-
do a Cristo e o seu Evangelho, é preenchido pela graça, ou 
seja, uma chuva de dons que se derramam na vida de todo 
fiel. O convite de Pedro, na verdade, é o de viver o próprio 
dom (chárisma) como servidores (diakonía), tornando-se 
administradores (oíkonómoi) da graça (4,10).

Os dons recebidos de Deus são chamados carismas, do 
grego charis, que deriva do verbo charizomai, que significa: 
doar, ser magnânimo, generoso, doar com gratuidade.

O termo chárisma no Novo Testamento é usado so-
mente em referência aos dons que provêm de Deus. Cada 
um dos carismas não é um dom concedido a todos, mas 
sim um dom particular que o Espírito distribui “conforme 
quer” (1Cor 12,11).1

O cristão, portanto, é chamado a se tornar ecônomo, 
administrador da multiforme graça que se exprime também 
mediante os carismas, e é chamado a colocá-la em circu-
lação para benefício de todos. Cada dom é um abundar-se 
do desmedido patrimônio de graça da parte de Deus, cada 
membro da comunidade, então, rico de tal dom, é membro 
ativo e corresponsável da vida comunitária, sabendo que 
aquilo que tem à disposição não é seu, mas é um dom para 
cuidar, para fazer frutificar com um único objetivo: o bem 
comum – “somente juntos é possível alcançá-lo, aumentá-lo 

1 CONGREGAÇÃO PARA A DOUTRINA DA FÉ. Carta Iuvenescit 
Ecclesia, sobre a relação entre dons hierárquicos e carismáticos para a vida 
e a missão da Igreja. Brasília: Edições CNBB, 2016, n. 4. (Documentos da 
Igreja 30.)
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e conservá-lo, também em vista do futuro”.2 Bem comum 
que põe em rede uma multiplicidade de dons, a serviço uns 
dos outros, através do qual se move o projeto salvífico de 
Deus em benefício de cada homem e de cada mulher.

2. No projeto salvífico de Deus, a Igreja é “como o 
administrador fiel e prudente (que) tem a função de cuidar 
atentamente daquilo que lhe foi confiado”. Na verdade, 
“sente a responsabilidade de tutelar e gerir atentamente os 
próprios bens, à luz da sua missão de evangelização e com 
particular solicitude pelos necessitados”.3

O atual momento histórico chama a vida consagrada 
para avaliar-se ante uma difundida queda das vocações 
e uma contínua crise econômica. Tal situação solicita a 
“assumir com realismo, confiança e esperança as novas 
responsabilidades a que nos chama o cenário de um 
mundo que tem necessidade duma renovação cultural 
profunda e da redescoberta de valores fundamentais para 
construir sobre eles um futuro melhor. A crise obriga-nos 
a projetar de novo o nosso caminho, a impor-nos regras 
novas e encontrar novas formas de empenho, a apostar 
em experiências positivas e rejeitar as negativas. Assim, 
a crise torna-se ocasião de discernimento e elaboração de 
nova planificação. Com esta chave, feita mais de confiança 

2 PONTIFÍCIO CONSELHO JUSTIÇA E PAZ. Compêndio da Doutrina 
Social da Igreja, § 164.

3 FRANCISCO. Carta apostólica em forma de motu proprio Fidelis Dispen-
satur et Prudens, para a constituição de uma nova estrutura de coordenação 
dos assuntos econômicos e administrativos da Santa Sé e do Estado da Cidade 
do Vaticano, 24 de fevereiro de 2014, incipit.
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que de resignação, convém enfrentar as dificuldades da 
hora atual”.4

Nesta prospectiva, os Institutos de vida consagrada 
e as Sociedades de vida apostólica são chamados a ser 
bons administradores dos carismas recebidos do Espírito 
também por meio da gestão e da administração dos bens.

3. Nos últimos anos, não poucos Institutos de vida 
consagrada e Sociedades de vida apostólica enfrentam 
problemas de natureza econômica. Poderemos dizer que, à 
crescente diminuição das forças, correspondeu um aumento 
das dificuldades. Uma preparação insuficiente e um frágil 
projeto estão habitualmente na origem de escolhas econô-
micas que não somente colocaram em perigo os bens, mas 
a sobrevivência mesma dos Institutos. A Congregação para 
os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida 
Apostólica, percebendo a situação, solicitou aos Institutos 
e às Sociedades assumirem uma maior consciência acerca 
da relevância da matéria econômica, fornecendo critérios 
e indicações práticas para a gestão dos bens.

Em tal contexto, foram inseridos os dois Simpósios 
internacionais sobre a gestão dos bens. O primeiro com o 
tema “A gestão dos bens dos Institutos de vida consagrada 
e das Sociedades de vida apostólica a serviço do humanum 
e da missão na Igreja”,5 celebrado em março de 2014, após 

4 BENTO XVI. Carta encíclica Caritas in Veritate (CV). Brasília: Edições 
CNBB, 2009, n. 21. (Documentos Pontifícios 3.)

5 CONGREGAÇÃO PARA OS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRA-
DA E AS SOCIEDADES DE VIDA APOSTÓLICA. A gestão dos bens dos 
Institutos de vida consagrada e das Sociedades de vida apostólica a serviço 
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o qual foram elaboradas as “Linhas orientadoras para a 
gestão dos bens nos Institutos de vida consagrada e nas 
Sociedades de vida apostólica”,6 publicadas em 2 de agosto 
de 2014. As linhas orientadoras e os princípios para a gestão 
dos bens foram oferecidos “como uma ajuda para que os 
Institutos respondam com renovada audácia e profecia os 
desafios do nosso tempo, para continuar a ser sinal profético 
do amor de Deus”.7

No período posterior, a atenção do Dicastério se dirigiu 
também para o significado das obras. Se o I Simpósio se 
caracterizou pela reflexão sobre a capacidade de dar conta e 
pelo dever de tutelar os bens, de vigilância e de controle por 
parte dos superiores, o II Simpósio, celebrado em novembro 
de 2016, deteve-se sobre a significação carismática: “Na 
fidelidade ao carisma repensar a economia”.

4. Na esteira do rico Magistério do Papa Francisco, o 
atual documento – em continuidade com o texto das “Linhas 
orientadoras...” – se propõe a:

– prosseguir um caminho de reflexão eclesial sobre os 
bens e a sua gestão, utilizando-se também das contribuições 
pedidas aos superiores dos Institutos de vida consagrada 

do humanum e da missão da Igreja. Atos do Simpósio Internacional (Roma, 
8-9 de março de 2014). LEV, Cidade do Vaticano, 2014.

6 CONGREGAÇÃO PARA OS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRA-
DA E AS SOCIEDADES DE VIDA APOSTÓLICA. Carta circular Linhas 
orientadoras para a gestão dos bens nos Institutos de Vida Consagrada e nas 
Sociedades de Vida Apostólica, Roma (2 de agosto de 2014).

7 Ibidem, n. 6.
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e das Sociedades de vida apostólica que chegaram ao Di-
castério;8

– recordar e explicitar alguns aspectos da normativa 
canônica sobre os bens temporais, com especial referência 
à práxis da Congregação para os Institutos de Vida Con-
sagrada e as Sociedades de Vida Apostólica;

– sugerir alguns instrumentos de planejamento e pro-
gramação inerentes à gestão das obras;

– solicitar aos Institutos de vida consagrada e Socieda-
des de vida apostólica, em todos os níveis, dos superiores 
aos membros, a repensarem a economia na fidelidade ao 
carisma, para serem “ainda hoje, para a Igreja e para o 
mundo, os postos avançados da atenção a todos os pobres 
e as formas de miséria material, moral e espiritual, como 
superação de qualquer egoísmo na lógica do Evangelho, 
que ensina a confiar na Providência de Deus”.9

8 Idem.
9 FRANCISCO. Mensagem aos participantes do Simpósio Internacional sobre 

o tema: “A gestão dos bens eclesiásticos dos Institutos de vida consagrada 
e das Sociedades de vida apostólica a serviço do humanum e da missão da 
Igreja”, Roma (8 de março de 2014).
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I. MEMÓRIA VIVENTE  
DO CRISTO POBRE

A pobreza de Cristo, novidade do Evangelho
5. Viver a novidade do Evangelho, “viver de tal for-

ma que espelhemos a pobreza de Cristo, cuja vida estava 
inteiramente focalizada em fazer a vontade do Pai e servir 
os outros”.1

O Papa Francisco não perde ocasião de trazer-nos 
continuamente ao centro da sequela Christi: “O desejo 
explícito de total conformação a ele”,2 a sua vida, à sua 
kénosi. O mistério da Encarnação é mistério de pobreza: “de 
rico que era, tornou-se pobre por causa de vós” (2Cor 8,9). 
Na cruz “a sua pobreza chegará ao despojamento total”,3 
experimenta profundamente o mistério da kénosi, como o 
“Servo sofredor”, anunciado por Isaías.

6. “A pobreza de Cristo esconde em si essa riqueza 
infinita de Deus; [ele] não é apenas o Mestre, mas é também 
o porta-voz e o garante daquela pobreza salvífica, que cor-
responde à infinita riqueza de Deus e ao poder inesgotável 

1 FRANCISCO. Homilia durante a missa com bispos, sacerdotes, religiosos e 
religiosas, por ocasião da viagem apostólica no Sri Lanka e Filipinas, Manila 
(16 de janeiro de 2015). 

2 JOÃO PAULO II. Exortação Apostólica Vita Consecrata (VC), n. 18.
3 Ibidem, n. 23; cf. Fl 2,5-11.
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da sua graça.” 4 A kénosi se põe, por isso, como critério fun-
damental para a vida de cada batizado e, com maior razão, 
de cada pessoa consagrada. A pobreza “Vivida segundo o 
exemplo de Cristo que, sendo rico, se fez pobre (2Cor 8,9), 
torna-se expressão do dom total de si que as três Pessoas 
divinas reciprocamente se fazem. É dom que transborda 
para a criação e se manifesta plenamente na Encarnação 
do Verbo e na sua morte redentora”.5

Jesus na sinagoga de Nazaré, o início do seu ministério, 
proclamou que o Evangelho é anunciado aos pobres (Lc 
4,18; Is 61,1). Quem quer segui-lo é, portanto, chamado 
a abandonar os bens, a casa, a família, a iniciar o seu ca-
minho com um despojamento (Lc 14,33; 18,22). O Mestre 
pede, antes de tudo, para acolher e, portanto, para viver o 
“primado do Reino”, ao qual nada pode ser preferido ou 
anteposto. Por isso os pobres no espírito são chamados de 
bem-aventurados (Mt 5,3), sendo eles os primeiros desti-
natários do Reino, isto é, aqueles que estão em condição 
de esperá-lo, desejá-lo e acolhê-lo.

7. Pobreza bem-aventurada é aquela que torna a pessoa 
interiormente livre e lhe permite viver na fé e na caridade, 
aquela caridade que tem os olhos abertos para as necessi-
dades dos outros e o coração misericordioso para socorrê-
-los. A pobreza bem-aventurada é animada pelo amor que 
antepõe os outros a si mesmo, e repõe a sua confiança em 

4 JOÃO PAULO II. Exortação Apostólica Redemptionis Donum (RD), n. 12.
5 VC, n. 21.
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Deus, que provê cada dia as suas criaturas, como aos lírios 
dos campos e aos pássaros do céu (Mt 6,34-35).

Pobreza bem-aventurada é aquela aconselhada por 
Jesus ao jovem que “foi embora cheio de tristeza, pois 
possuía muitos bens” (Mc 10,22) e quer conservá-los para 
si. O Mestre lhe tinha sugerido vender tudo para educá-lo 
à liberdade interior e à misericórdia autêntica e generosa. 
A pobreza educa à caridade, e com isto introduz na con-
templação do Mistério de Deus.

8. Um testemunho de vida consagrada assume estilos 
de vida pobre. O Papa Francisco, na Carta Encíclica Lau-
dato Si’, sobre o cuidado da casa comum, tece o elogio da 
sobriedade: “A espiritualidade cristã propõe um crescimen-
to na sobriedade e uma capacidade de se alegrar com pouco. 
É um regresso à simplicidade que nos permite parar para 
saborear as pequenas coisas, agradecer as possibilidades 
que a vida oferece, sem nos apegarmos ao que temos nem 
nos entristecermos por aquilo que não possuímos”.6 As 
pessoas consagradas com a sua escolha de pobreza, pro-
fessada com voto ou outro vínculo sagrado, segundo o seu 
específico carisma, são testemunhas viventes e credíveis 
de que “A sobriedade, vivida livre e conscientemente, é 
libertadora. Não se trata de menos vida, nem de vida de 
baixa intensidade; é precisamente o contrário”.7

6 FRANCISCO. Carta Encíclica Laudato Si’ (LS). Brasília: Edições CNBB, 
2015, n. 222. (Documentos Pontifícios, n. 22.)

7 Ibidem, n. 223.
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A pobreza dos consagrados mira o “testemunhar 
Deus como verdadeira riqueza do coração humano”,8 a 
confessar que com Cristo se possuem bens melhores e 
mais duradouros (Hb 10,34): a fé nele doa à vida “uma 
nova base, um novo fundamento, sobre o qual o homem 
se pode apoiar”.9

Com a sua pobreza, os consagrados testemunham uma 
qualidade de vida verdadeiramente humana que relativiza os 
bens, indicando Deus como o bem absoluto.10 A simplicidade, 
a sobriedade e a austeridade de vida das pessoas consagradas 
conferem-lhes uma completa liberdade em Deus.11

Dirigir-se “à carne de Cristo”
9. “O homem, e especialmente os pobres, são exata-

mente o caminho da Igreja, porque foi o caminho de Jesus 
Cristo.”12 Os pobres foram sempre o centro da atenção de 
Jesus, que buscou dar-lhes dignidade, vida, possibilidade 
de viver em plenitude a sua humanidade. O Papa Francisco, 
na esteira do Magistério, o recorda continuamente. “Desejo 
uma Igreja pobre para os pobres”:13 estas palavras, pronun-

8 VC, n. 90.
9 BENTO XVI. Carta Encíclica Spe Salvi (SS). Brasília: Edições CNBB, 

2007, n. 8.
10 VC, n. 89. (Documentos Pontifícios, n. 2.)
11 FRANCISCO. Discurso aos participantes das jornadas dedicadas aos 

representantes pontifícios, Roma (16 de março de 2013).
12 BERGOGLIO, J. M. Solo l’amore ci può salvare. LEV, Cidade do Vaticano, 

2013, p. 113.
13 FRANCISCO. Discurso aos participantes das jornadas dedicadas aos repre-

sentantes pontifícios, Roma (16 de março de 2013); FRANCISCO. Exortação 



17

ciadas logo após sua eleição, podem ser consideradas uma 
das chaves do seu pontificado. “Para a Igreja, a opção pelos 
pobres é mais uma categoria teológica antes que cultural, 
sociológica, política ou filosófica. Deus ‘manifesta a sua 
misericórdia antes de mais nada a eles’. Esta preferência 
divina tem consequências na vida de fé de todos os cristãos, 
chamados a possuírem ‘o mesmo sentir e pensar que no 
Cristo Jesus’ (Fl 2,5).”14

10. Esta exigência de atenção às necessidades dos 
pobres, nos passos do Mestre, encarnou-se na primeira 
comunidade dos discípulos. Nos Atos dos Apóstolos (At 
2,42-47; 4,32-37), a Igreja de Jerusalém é apresentada como 
uma assembleia na qual a caridade e a partilha dos bens, 
distribuídos “conforme a necessidade de cada um” (At 4,35), 
faz com que “entre eles ninguém passava necessidade” (At 
4,34). Entre as perseveranças desta comunidade, além da 
assiduidade no ensinamento dos apóstolos, na fração do 
pão e nas orações, existe a da koinonia (At 2,42), no possuir 
“tudo em comum” (At 2,44; 4,32) e no partilhar os bens 
“conforme a necessidade de cada um” (At 2,45).

Também a grande coleta, organizada por Paulo nas 
Igrejas por ele fundadas em favor da Igreja mãe de Jerusa-
lém (1Cor 16,1-4; Rm 15,25-28; 2Cor 8–9), é um gesto de 
solidariedade que dilata o horizonte da comunhão eclesial.

Apostólica Evangelii Gaudium (EG). Brasília: Edições CNBB, 2013, n. 198. 
(Documentos Pontifícios 17.)

14 EG, n. 198.
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Estes textos constituem um paradigma de inspiração 
do ser e do agir das comunidades dos discípulos de cada 
tempo e em cada lugar. Os cristãos perceberam e percebem 
a responsabilidade de encontrar formas aptas a traduzir na 
prática as exigências da koinonia. As pessoas consagradas, 
encarnando na história a pobreza de Cristo e inspirando-se 
na vida das primeiras comunidades, são chamadas a fazer 
própria a urgência da koinonia. É a escolha de seguir Cristo 
pobre que leva à escolha pelos pobres.

11. “Uma Igreja pobre para os pobres começa pelo diri-
gir-se à carne de Cristo.”15 A contemplação do rosto do Pai 
revelado em Cristo, a concretude do seu amor manifestado 
na Encarnação do Filho (Fl 2,7), levam a descobri-lo em 
todos os pobres e excluídos. Aos pobres não se dão apenas 
as coisas, é necessário partilhar com eles, ou melhor ainda, 
restituir quanto a eles pertence. Os consagrados e as consa-
gradas, que fizeram a experiência do amor gratuito do Pai, 
são chamados a fazer sua a espiritualidade da restituição, 
para restituir livremente quanto lhes foi doado pelo serviço 
dos irmãos: a vida, os dons, o tempo, os bens de que se 
servem. É preciso realizar “um verdadeiro encontro com 
os pobres e dar lugar a uma partilha que se torne estilo de 
vida”,16 viver sine proprio – no exemplo de Francisco de As-
sis – se torna assim o mais alto grau da pobreza evangélica.

15 FRANCISCO. Palavras na ocasião da vigília de Pentecostes com os mo-
vimentos, as novas comunidades, as associações e as agregações eclesiais. 
Roma (18 de maio de 2013).

16 FRANCISCO. Discurso aos estudantes das escolas dirigidas pelos jesuítas 
na Itália e na Albânia, Roma (7 de junho de 2013).
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As pessoas consagradas são chamadas não somente 
à pobreza pessoal – “a pobreza hoje é um grito. Todos 
nós devemos pensar se podemos tornar-nos um pouco 
mais pobres” –, mas também a uma pobreza comunitária: 
não somente os membros devem desapegar-se dos bens, 
mas também as instituições: “Os conventos vazios não 
são vossos, são para a carne de Cristo”.17 A comunidade 
religiosa deve, portanto, fazer-se solidária na pobreza, 
porque “qualquer comunidade da Igreja, na medida em que 
pretender subsistir tranquila sem se ocupar criativamente 
nem cooperar de forma eficaz para que os pobres vivam 
com dignidade e haja a inclusão de todos, correrá também 
o risco da sua dissolução”.18

A comunidade é chamada a exercitar o discernimen-
to não tanto para identificar as categorias de pobres, mas 
para fazer-se próxima deles, quem quer que seja e onde se 
encontre, para conhecer a pobreza capaz de enriquecê-la 
na largura, comprimento, altura e profundidade do amor 
de Cristo (Ef 3,18-19).

Economia do rosto humano
12. O homem e o seu verdadeiro bem devem ter uma 

primazia também na atividade econômica, assim como, 
mais amplamente, na organização social e na vida política. 
Isso já era recordado pela Constituição Apostólica Gaudium 

17 FRANCISCO. Discurso por ocasião da visita ao Centro “Astalli” para o 
serviço dos refugiados, Roma (10 de setembro de 2013).

18 EG, n. 207.
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et Spes: “o homem é o protagonista, o centro e o fim de 
toda a vida econômico-social”,19 e reafirmava Bento XVI: 
“o primeiro capital a preservar e valorizar é o homem, a 
pessoa, na sua integridade”.20 A dimensão econômica, por-
tanto, está intimamente conexa com a pessoa e a missão. 
Através da economia passam as escolhas relevantes para 
a vida pessoal e coletiva, nas quais deve transparecer o 
testemunho evangélico, atento às necessidades dos irmãos 
e das irmãs.

Os consagrados e as consagradas escolhem a profecia e 
se subtraem à “ditadura de uma economia sem rosto e sem 
um objetivo verdadeiramente humano”.21 A sua pobreza 
recorda a todos a urgência de libertar-se da economia da 
exclusão e da iniquidade, porque esta economia mata.22 Ela, 
de fato, leva a considerar o ser humano, “em si mesmo, como 
um bem de consumo que se pode usar e depois jogar fora. 
Assim teve início a cultura do ‘descartável’, que aliás chega 
a ser promovida (...) Os excluídos não são ‘explorados’, mas 
resíduos, ‘sobras’”.23

A credibilidade evangélica dos consagrados está ligada 
também ao modo como são administrados os bens. Não 
se pode ceder à tentação de buscar a eficiência técnica e 

19 CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. Constituição Pastoral Gau-
dium et Spes (GS), n. 63.

20 BENTO XVI. Carta Encíclica Caritas in Veritate (CV). Brasília: Edições 
CNBB, 2009, n. 25. (Documentos Pontifícios 3.)

21 EG, n. 55.
22 Ibidem, n. 53s.
23 Ibidem, n. 53.




