
 
 

Regras de 1884 

Pe. Francisco Maria da Cruz Jordan 

 

Caríssimos: 

Ensinai todos os povos, 

especialmente os pequeninos, 

a conhecer o Deus verdadeiro 

e aquele que ele enviou, Jesus Cristo. 

Conjuro-vos diante de Deus e de Jesus Cristo 

que julgará os vivos e os mortos 

pela sua aparição e pelo seu Reino: 

proclamai a Palavra de Deus, 

insisti no tempo oportuno e inoportuno, 

repreendei, suplicai, 

exortai com toda paciência e doutrina. 

Ide, e com perseverança, dizei ao povo 

todas as palavras de vida eterna. 

Anunciai e escrevei a todos, 

sem cessar, a doutrina celeste. 

Esta é a vontade de Deus, caríssimos, 

que todos conheçam as verdades eternas. 

Suplico-vos, que não vos esquiveis 

de anunciar todo o desígnio de Deus, 

para que possais dizer com São Paulo: 

estou inocente do sangue de todos. 

Não deixeis, dia e noite, 

de exortar cada um, 

até mesmo com lágrimas. 

Não percam nenhuma oportunidade adequada 

para anunciardes e ensinardes a todos 

a doutrina de Deus, 

publicamente e de casa em casa. 



 
 

EXPERIÊNCIA 

Dado que, sem o esforço na própria perfeição, não se pode esperar um resultado 

positivo nos trabalhos na vinha do Senhor, os confrades devem progredir cada dia 

no caminho estreito da santidade. Lembrem-se, pois, antes de tudo, de que todo o 

nosso progresso provém da graça divina, que deve ser obtida do Pai da luz por meio 

da oração perseverante. 
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COMUNIDADE 

Rogo-vos que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda 

a humildade e mansidão, suportando-vos com paciência uns aos outros na caridade. 

Antes de tudo, porém, conservai sempre entre vós a caridade mútua, porque a 

caridade cobre a multidão dos pecados. Dou-vos um mandamento novo, diz o 

Senhor, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, assim amai-vos também 

uns aos outros. Portanto, todas as vossas ações sejam feitas na caridade. 
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ENVOLVIMENTO 

Sirvam-se, atenta e sabiamente no Senhor, do exemplo, da palavra e dos escritos, 

de todos os modos e meios que a caridade de Cristo inspira, para manifestar a todos 

e glorificar em toda parte Deus Pai, seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo, para 

salvar os povos. 
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UNIVERSALIDADE 

A finalidade da Sociedade Apostólica Instrutiva é propagar, defender e fortalecer por 

toda parte a fé católica, enquanto lhe é confiada pela divina providência. Por isso, 

exercendo o magistério eclesiástico, quer por palavras, quer por escritos, ela se 

empenha para que todos os povos conheçam sempre mais o único Deus verdadeiro 

e o seu enviado, Jesus Cristo, a fim de que todos vivam santamente e salvem suas 

almas. 
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