
 
 

 
 

 
 

 
FRATERNIDADE DE COIMBRA DA OFS 

CONSELHO DIRECTIVO 
 

MEMBROS NÃO ACTIVOS E CAPACIDADE ELEITORAL - I 
 
 

O Conselho da Fraternidade, 

 –  Considerando o problema estudado em profundidade pela presidência do 

CIOFS no  seu documento de 4/10/2004 intitulado “Tratamento dos membros não 

activos”, apresentado pela carta circular da Ministra Geral de 18/02/2008, problema  em  

que avulta  a ausência, tantas vezes não justificada, de irmãos e  irmãs às reuniões 

fraternas mensais e outras actividades colectivas constantes do Plano de Vida e Acção  e 

afecta gravemente a correcta organização dos Capítulos Electivos; 

– Tendo na devida conta os textos legislativos da OFS, de que se transcrevem as 

disposições mais significativas  para o assunto: 

CONSTITUIÇÕES GERAIS 

Art. 53.º, n.os 1 e 3:  

“A Fraternidade deve proporcionar aos seus membros ocasiões de encontro e de 

colaboração, mediante reuniões que se hão-de realizar com a maior frequência permitida 

pelas circunstâncias e com o empenhamento de todos. Deverão adoptar-se oportunas 

iniciativas, segundo as orientações dos estatutos nacionais, para manter ligados à 

Fraternidade os irmãos que – por válidos motivos de saúde, de família, de trabalho ou de 

distância – estejam impedidos de participar activamente na vida comunitária;  

Art. 56.º, n.º 2:  

“ As repetidas e prolongadas inobservâncias das obrigações que derivam da vida 

em fraternidade e  outros comportamentos em grave oposição à Regra devem ser 

tratados pelo Conselho em diálogo com o irmão em falta. Só em caso de obstinação ou 

reincidência, o Conselho pode decidir a suspensão, em votação secreta, comunicando-se 

por escrito ao interessado”. 

 

ESTATUTO NACIONAL  

Artigo 36.º (Participação na Vida da Fraternidade) 

1. Participam na vida da vida da Fraternidade os irmãos pertencentes à OFS. 

a) Os irmãos são corresponsáveis pela vida da Fraternidade a que pertencem e 

pela OFS, enquanto união orgânica de todas as Fraternidades espalhadas pelo mundo. 



b) O sentido da corresponsabilidade dos membros exige a presença pessoal, o 

testemunho, a oração, a colaboração ativa segundo as possibilidades de cada um e os 

eventuais encargos na animação da Fraternidade. 

Art. 39.º, n.º 4: 

Não têm direito a voto e não podem ser eleitos: 

a) Os irmãos que sistematicamente desrespeitarem as obrigações inerentes à vida 

 da Fraternidade (…). 

b)  Os irmãos que, desde o último Capítulo não tenham participado em  pelo  

menos  2/3  das actividades  da Fraternidade, salvo existindo motivo que o Conselho 

considere justificado. O irmão ou irmã poderá apresentar ao Conselho um escrito 

justificando tais ausências. O Conselho avaliará o pedido e decidirá. 

 

ESTATUTOS DA FRATERNIDADE DE COIMBRA  

Art. 8.º (Deveres dos Irmãos): 

Os Irmãos professos têm os deveres inerentes à sua condição e constantes da 

Regra e das Constituições Gerais, bem como:    

(…)           

g)  Participar nas actividades da Fraternidade, nomeadamente as reuniões 

fraternas mensais e os actos de piedade; 

h)  Desempenhar com zelo, dedicação e eficiência os cargos para que forem 

eleitos. 

Art. 34.º, n.º 4 (Direito a votar e ser votado): 

Não têm direito de votar e não podem ser eleitos os Irmãos que tiverem sido 

objeto de medida prevista no n.º  2 ou no n.º 3 do artigo 9.º destes Estatutos,  enquanto 

perdurarem os seus efeitos, assim como aqueles que, desde o último Capítulo Eletivo, não 

tenham participado em pelo menos dois terços das atividades da Fraternidade, salvo 

existindo motivo que o Conselho expressamente considere justificado, no espírito do n.º 3 

do artigo 53.º das Constituições Gerais. 

– Considerando que o  critério restritivo consistente na mera contagem das 

assinaturas na folha de presenças nas reuniões fraternas mensais há muito  se revelou 

inadequado ao correcto cumprimento das referidas disposições; 

– Considerando que os referidos textos legislativos, reconhecendo claramente a 

possibilidade de haver  circunstâncias susceptíveis de justificar as referidas ausências, 

atribuem aos Conselhos das Fraternidades a missão de estabelecer o elenco dos motivos 

válidos  para exceptuar irmãos quanto às sanções em matéria de direito a votar e ser 

votado. 

Define e promulga o seguinte quadro das obrigações e das circunstâncias 

inerentes à vida da Fraternidade,   adequado à verificação prevista para os efeitos do n.º 

4 do art. 34.º dos Estatutos da Fraternidade de Coimbra da OFS, face ao disposto no art. 

8.º dos mesmos Estatutos (deveres dos Irmãos professos): 

 



QUADRO 

I – Lista de  “Obrigações e circunstâncias inerentes à vida de Fraternidade”,  adequado à 

verificação da possível existência de motivos justificativos da  ausência de Irmãos: 

 

             a) participação, desde o último Capítulo Electivo, em pelo menos dois terços do 

conjunto das seguintes actividades estatutárias:  

 

Reunião fraterna mensal,                                                

Adoração mensal do Santíssimo Sacramento ( * )                              

Via Sacra das sextas-feiras da  Quaresma ( * )              

Retiros anuais  da Fraternidade                                            

Peregrinação à Capela de Nossa Senhora da Conceição 

da Ponte em 8 de Dezembro                                                         

            

( * ) Pode ser cumprida noutra Igreja, com conhecimento escrito ao Irmão ou  Irmã responsável  

pelos registos. 

              

b) desempenho  com zelo, dedicação e eficiência dos cargos para que tiverem sido 

eleitos.  

 

                         

II – Comunicação,  ao Conselho, de  “válidos motivos de saúde, de família, de trabalho   

ou de distância”  impeditivos da participação activa na vida comunitária: 

a)  Qualquer comunicação deve ter a forma escrita. 

b) Iniciativa do irmão interessado: carta ao Conselho (escrita e assinada ”a rogo” 

por outrem, se necessário); em caso de força maior admite-se o telefonema, 

igualmente dirigido a um Conselheiro; em caso de recepção por outra pessoa na 

sede da Ordem, esta terá a obrigação de reduzir a comunicação a escrito e 

entregá-la no Conselho. 

c) Informação pessoal transmitida por outro Irmão: deverá ser imediatamente 

comunicada por carta, ou pelo telefone a um membro do Conselho que a reduzirá 

a escrito. 

 

Em 23/07/2016 

 

Pelo Conselho da Fraternidade, o Ministro, 

Adelino Marques 

 


