
CONSTITUIÇÃO FUNDAMENTAL DA ORDEM DOS PREGADORES 
 
 
§ I. - O papa Honório III exprimiu o ideal da Ordem ao escrever a S. Domingos e aos 
seus irmãos estas palavras: “Aquele que continuamente fecunda a Igreja com novos 
filhos1, querendo conformar os tempos actuais com os primitivos e propagar a fé 
católica, inspirou-vos o piedoso desejo de abraçar a pobreza e professar a vida regular 
para vos consagrardes à pregação da palavra de Deus, propagando pelo mundo inteiro 
o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo”2. 
 
§ II. - Com efeito, “sabe-se que a Ordem de Pregadores, fundada por S. Domingos, foi 
especialmente instituída, desde o início, para a pregação e a salvação das almas”3. Por 
isso, os nossos irmãos, em conformidade com o preceito do Fundador, “apresentem-se 
por toda a parte honesta e religiosamente, como homens que procuram a sua salvação 
e a dos outros, como varões evangélicos que seguem as pegadas do seu Salvador, 
falando com Deus ou de Deus a si mesmos e ao próximo”4. 
 
§ III. - A fim de que, mediante o seguimento de Cristo, cresçamos no amor a Deus e ao 
próximo, pela profissão na nossa Ordem consagramo-nos totalmente a Deus e, assim, 
dum modo novo, nos entregamos à Igreja universal, “dedicando-nos inteiramente à 
íntegra evangelização da palavra de Deus”5. 
 
§ IV. - Participantes da missão dos Apóstolos, imitamos também a sua vida, na forma 
idealizada por S. Domingos: conservando-nos unânimes na vida comum, fiéis na 
profissão dos conselhos evangélicos, fervorosos na celebração comunitária da liturgia 
– sobretudo da Eucaristia e do Ofício Divino – e na oração, assíduos no estudo, 
perseverantes na observância regular.  
 Todos estes elementos contribuem não só para a glória de Deus e para a nossa 
santificação, mas servem também directamente para a salvação dos homens, visto 
que, em conjunto, preparam e impulsionam a pregação, a informam e, ao mesmo 
tempo, são informadas por ela.  
 Tais elementos, solidamente ligados entre si, harmoniosamente equilibrados e 
fecundando-se mutuamente, constituem, na sua síntese, a própria vida da Ordem: vida 
apostólica, no pleno sentido, na qual a pregação e o ensino devem emanar da 
abundância da contemplação. 
 
§ V. - Feitos cooperadores da ordem episcopal pela ordenação sacerdotal, temos, 
como missão peculiar, o múnus profético, pelo qual, tendo em conta as condições das 
pessoas, dos tempos e lugares, se anuncia o Evangelho de Jesus Cristo por toda a 
parte, pela palavra e pelo exemplo, a fim de que a fé nasça ou informe mais 
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profundamente toda a vida, para edificação do Corpo de Cristo, que atinge a sua 
perfeição nos Sacramentos da fé. 
 
§ VI. - A figura da Ordem, enquanto sociedade religiosa, provém da sua missão e da 
sua comunhão fraterna. Com efeito, sendo a administração da palavra e dos 
Sacramentos um ministério sacerdotal, a nossa religião é clerical; no entanto, os 
nossos irmãos cooperadores participam de muitas maneiras nesta missão, por um 
especial exercício do sacerdócio comum.  
 A dedicação total dos Pregadores à proclamação do Evangelho, pela palavra e 
pelas obras, manifesta-se também no facto de, pela sua profissão solene, se 
vincularem total e perpetuamente à vida e à missão de Cristo. 
 A Ordem, porque foi enviada a todos os povos, em cooperação com toda a 
Igreja, tem um carácter universal. E, a fim de melhor poder cumprir esta missão, goza 
de isenção e está munida de sólida unidade na sua cabeça, o Mestre da Ordem, a 
quem todos os irmãos ficam ligados imediatamente pela profissão: com efeito, o 
estudo e a evangelização exigem a disponibilidade de todos. 
 Em virtude da missão própria da Ordem, são afirmadas e promovidas, dum 
modo especial, a responsabilidade e a graça pessoal dos irmãos. Na verdade, cada 
irmão, concluída a sua formação, é considerado um homem maduro, visto ensinar os 
homens e assumir múltiplas funções dentro da Ordem. Por isso, a Ordem quer que as 
suas leis próprias não obriguem sob culpa, para que os irmãos as abracem sabiamente, 
“não como escravos sob a lei, mas como filhos sob a graça”6. 
 Por último, dada a finalidade da Ordem, o superior tem o poder de dispensar, 
“sempre que o julgar oportuno, sobretudo nas coisas que impeçam o estudo ou a 
pregação ou o proveito das almas”7. 
 
§ VII. - A comunhão e a universalidade da nossa religião informam o seu governo. Nele 
sobressai a participação orgânica e proporcional de todas as partes para atingir o fim 
próprio da Ordem. Efectivamente, a Ordem não se limita à fraternidade conventual – 
embora esta seja a célula fundamental –, mas dilata-se na comunhão dos Conventos, 
que forma uma Província, e na comunhão das Províncias, de que ela se constitui. 
Assim, a sua autoridade, universal na cabeça, isto é, no Capítulo Geral e no Mestre da 
Ordem, é participada proporcionalmente pelas Províncias e pelos Conventos com a 
conveniente autonomia. Em consequência, o nosso governo é, a seu modo, 
comunitário: com efeito, os superiores, habitualmente, obtêm o seu ofício através de 
eleição feita pelos irmãos e confirmada por um superior maior.  
 Além disso, na resolução dos assuntos de maior importância, as comunidades 
participam, de muitas maneiras, no governo de si mesmas, mediante o Capítulo e o 
Conselho.  
 Este governo comunitário é apropriado ao desenvolvimento e à frequente 
revisão da Ordem. Na verdade, os superiores e os irmãos, através dos seus delegados, 
nos Capítulos Gerais de priores provinciais e de definidores, provêem, em comum, com 
igual direito e liberdade, a que a missão da Ordem se promova e a que a própria 
Ordem convenientemente se renove.  
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 Este constante reconhecimento é necessário não só devido ao espírito da 
perene conversão cristã, mas também devido à própria vocação da Ordem, vocação 
que a impele a uma presença no mundo adaptada a cada geração. 
 
§ VIII. - A missão fundamental da Ordem e o género de vida que dela deriva conservam 
o seu valor em qualquer tempo da Igreja. No entanto, como no-lo ensina a nossa 
tradição, o seu reconhecimento e estima tornam-se sobremaneira indispensáveis 
quando se verificam situações de maior mudança e evolução. Em tais circunstâncias, 
compete à Ordem, com toda a fortaleza de ânimo, renovar-se a si própria e, ao mesmo 
tempo, adaptar-se a elas, discernindo e experimentando o que de bom e proveitoso 
existe nos anseios dos homens, e assumindo-o na imutável harmonia dos elementos 
fundamentais da sua vida. 
 Entre nós, estes elementos não podem ser substancialmente alterados e devem 
inspirar formas de viver e de pregar adaptadas às necessidades da Igreja e dos 
homens. 
 
§ IX. - A Família Dominicana compõe-se de irmãos clérigos e irmãos cooperadores, 
monjas, irmãs, membros de institutos seculares e de fraternidades de presbíteros e 
leigos. Porém, as Constituições e Ordenações que seguem destinam-se apenas aos 
irmãos, a não ser que expressamente se diga outra coisa. Com estas leis se provê à 
necessária unidade da Ordem, sem excluir, no entanto, a necessária diversidade nelas 
prevista. 
 


