
    

Constituições apostólicas de Leão XIII 

[ LA ]

CONSTITUIÇÃO APOSTÓLICA

SSMI 13 DN Leone 
Leis, 

direitos e PRIVILEGHS SODALITATIS 
Santo Rosário *

 

Assim que fomos elevados à cadeira suprema de Pedro pelo conselho secreto da providência divina, pensamos que seria o dever do
apostólico avançar para os desafios diários de assegurar nossa salvação e estudar as possíveis maneiras em que o a proteção da Igreja
e a segurança da fé católica poderiam ser alcançadas. Nesse ínterim, voei voluntariamente para a grande Mãe de Deus e o mesmo
parceiro na reparação da raça humana, para o qual buscar refúgio entre os católicos assustados foi sempre o mais importante e
solene. Da sua fé, na qual acreditaram com segurança, testemunham os excelentes benefícios por ela conferidos, entre os quais é
certo que várias coisas foram obtidas através da mais aprovada forma de oração sob o título de Rosário.foi introduzido e promulgado
pelo ministério do Padre Domingos. - Nossos predecessores dos Sumos Pontífices, nenhuma vez decretaram que as honras solenes
devam ser dadas por esse rito para a Virgem. Também nós temos vindo a imitar os seus estudos e abordado várias vezes a dignidade
e as proezas do Rosário Mariano na Carta Encíclica de Setembro de 1883, encorajando os fiéis que, quer em público quer nas suas
casas, o realizariam. este dever mais salutar de majestade para com a Mãe de Mariana e por esse título eles se congregariam nos
Institutos. Mencionamos em poucas palavras todas essas coisas muito recentemente, dadas na carta de 5 de setembro deste ano,
como foram reunidas em uma; Ao mesmo tempo, deixamos claros nossos planos para a publicação da Constituiçãosobre os direitos,
privilégios e indulgências de que gozam os que deram nomes a essa sociedade piedosa. Mas agora, a fim de resolver a questão,
atendendo aos desejos do Mestre Geral da Ordem dos Pregadores, emitimos a própria Constituição, pela qual as leis promulgadas a
respeito desta Sociedade e revisando os benefícios concedidos a ela pelos Sumos Pontífices, nós determinar a maneira pela qual esta
instituição é governada pela poupança perpétua.

I. A qualidade de membro do Santíssimo Rosário foi instituída para esse fim, para que muitos se unissem na caridade fraterna por
meio da piedosa forma de oração, da qual a própria associação toma emprestado o seu nome para o louvor da Santíssima Virgem e
para obter o seu mecenato por oração unânime, acolhe os homens e une-se apenas pela recitação do Rosário mariano. O resultado é
que cada um deles, reunindo algumas coisas para o tesouro comum, pode receber muitas delas. No ato ou no traje, desde que cada
membro do Instituto do Instituto cumpra sua própria tarefa de recitar o Rosário, ele abraça todos os membros da mesma sociedade
com a intenção de dar-lhe o mesmo dever acrescido de caridade.

II. A Ordem dos membros dominicanos, que desde o início se dedicou principalmente ao culto da Santíssima Virgem e foi responsável
pela formação e promoção da Sociedade pelo Santíssimo Rosário, e reivindica para si tudo o que pertence a esta tipo de religião, por
assim dizer por direito hereditário.

Portanto, é direito exclusivo do Mestre geral nomear uma das Associações do Santíssimo Rosário: na sua ausência da Cúria, o seu
Vigário geral se submeta; morto ou removido, o vigário geral da Ordem. Por esta razão, qualquer Membro a ser estabelecido no futuro
não goza de benefícios, privilégios e indulgências pelos quais os Romanos Pontífices aumentaram a legitimidade e autenticidade da
Sociedade, a menos que ele obtenha um diploma de educação do Mestre Geral ou do acima mencionado Vigários.

III. As associações que no passado foram estabelecidas até hoje sem a carta aberta do Mestre do Santíssimo Rosário devem cuidar
para que tais cartas possam ser enviadas dentro de um ano; mas nesse ínterim (desde que sofram deste único defeito), gentilmente
declaramos pela autoridade apostólica as próprias associações, até que essas cartas sejam despachadas como válidas e legítimas, e
participantes de todos os tipos de privilégios, benefícios e indulgências.

4 Para a formação de uma membresia em uma igreja designada, o Mestre Geral deve nomear um sacerdote de sua Ordem de acordo
com a carta costumeira: onde os membros da Assembleia Dominicana estão ausentes, outro sacerdote é aceito pelo bispo. Não é lícito
ao Mestre geral confiar as faculdades que possui ao general e sem limitação aos provinciais, ou a outros sacerdotes próprios ou de
outra Ordem ou Instituto.

Lembramos a possibilidade de um veneno. gravando. Bento XIII foi concedido aos Mestres da Ordem (Constitutus Preciousus em 26
de maio de 1727), para a delegação de provinciais gerais ultramarinos . Concordamos, no entanto, em vista da utilidade do assunto,
para que eles possam capacitar os priores, vigários e líderes missionários dessas províncias a nomear um certo número de Membros,
dos quais eles são obrigados a dar um relato preciso deles.

V. A qualidade de membro do Santíssimo Rosário pode ser estabelecida em todas as igrejas e edis públicos, cujo acesso seja gratuito
para os fiéis, exceto para freiras e outras mulheres piedosas, que vivem uma vida comum, e nas igrejas, como o sagrado romano As
congregações freqüentemente afirmam.

Visto que a Sé Apostólica já tinha providenciado que não houvesse mais em um e no mesmo lugar as associações mais sagradas do
Rosário, reafirmamos novamente esta lei, e ordenamos que seja observada em todos os lugares. Presentemente, porém, se em algum
lugar podem haver vários agrupamentos devidamente organizados; o Mestre Geral da Ordem deve ter a oportunidade de julgar a
questão por equidade. Nas grandes cidades, porém, muitas nelas, como já previu a indulgência, podem ser celebradas sob o título de
rosário de associações, a ser proposto pelo Ordinário para a instituição legítima do Mestre Geral (SC Indulg., 20 de maio de 1896) .

VI. Visto que não há nenhum membro do Santíssimo Rosário para se associar a outras minorias, qualquer nova associação deste tipo
torna-se participante de todas as indulgências e privilégios concedidos por esta Sé Apostólica por meio de sua própria instituição
canônica. O mesmo está ligado à igreja em que foi instituído. Pois embora os homens considerem os privilégios da Sociedade, ainda
uma série de indulgências são concedidas àqueles que visitam sua capela ou altar, de modo que mesmo o privilégio do altar é anexado
e, portanto, sem um indulto Apostólico especial, eles não podem ser removidos nem transferido. Cada vez, portanto, um Membro, por
qualquer motivo, passa a ser transferido para outra igreja, uma nova carta pode ser solicitada ao Mestre Geral para esse propósito. Se,
no entanto, a igreja foi destruída, uma nova será construída no mesmo lugar ou na vizinhança com o mesmo título; quando o local é
considerado o mesmo, todos os privilégios e indulgências desaparecem, sem quaisquer pré-requisitos para a formação de uma nova
sociedade. - Da mesma forma que, depois que a membresia da Assembleia com a Igreja dos Pregadores foi estabelecida
canonicamente em alguma Igreja, a membresia dessa Assembleia é transferida para a Igreja dessa Assembleia, na medida em que
seja lícito. Se, em algum caso particular, parece ser dispensado nos termos desta lei, que seja uma oportunidade para o Mestre Geral
da Ordem fazer justiça oportuna para a sua justiça e prudência; ainda intacto pelo direito de sua Ordem. em qualquer caso especial,
parece que a remessa desta lei deve ter a oportunidade de fornecer provisão oportuna ao Mestre Geral da Ordem para sua eqüidade e
prudência; ainda intacto pelo direito de sua Ordem. em qualquer caso especial, parece que a remessa desta lei deve ter a
oportunidade de fornecer provisão oportuna ao Mestre Geral da Ordem para sua eqüidade e prudência; ainda intacto pelo direito de
sua Ordem.

VII. Às coisas que foram decretadas acima, e que afetam a natureza e constituição da Sociedade, algumas podem ser adicionadas que
podem parecer contribuir para a boa governança da sociedade. Pois é perfeito que os membros façam estatutos para si próprios, quer
pelos quais toda a sociedade seja governada, ou pelos quais alguns possam ser elevados a certos serviços especiais de piedade cristã,
mesmo que o dinheiro seja coletado, se lhes agrada, em saco. , ou então. No entanto, qualquer variedade dessas coisas não impede
que as indulgências sejam adquiridas pelos membros, desde que eles realizem as coisas que foram prescritas pela Sé Apostólica para
obtê-las. Além disso, no entanto, tais estatutos devem ser testados pelo bispo diocesano e permanecer sujeitos à sua supervisão; tudo
o que foi promulgado pela Constituição de Clemente VIII .

VIII. A eleição de reitores, que devem receber membros da Sociedade em uma sociedade piedosa, devem abençoar seu rosário; com
o consentimento do Ordinário local, para as igrejas confiadas ao clero secular.

A fim de melhor garantir a preservação da Sociedade, o Mestre Geral deve nomear um reitor para esse sacerdote na igreja onde a
membresia será estabelecida, desempenhando uma função particular ou desfrutando de certo benefício, e seus sucessores neste ou
naquele favor ou escritório no futuro. Se, por qualquer motivo, eles estão querendo; Os bispos, conforme já sancionado por esta Sé
Apostólica (SC Indulg., 8 de janeiro de 1861), terão a oportunidade de nomear pastores para o tempo deste cargo .

Visto que muitas vezes não é oportuno, mas também parece necessário, para que outro sacerdote do reitor legítimo escreva no lugar
dos nomes, abençoe coroas e execute outras coisas que pertencem ao próprio cargo de reitor, o Mestre da Ordem pode conceder ao
reitor a oportunidade de ser subdelegado, não em geral, mas em casos individuais, que o substitua com a freqüência que o julgar
oportuno por justa causa.

X. Da mesma forma, onde o Rosário e seu reitor não puderem ser constituídos, tenha o Mestre Geral a oportunidade de nomear outros
sacerdotes fiéis, desejosos de obter indulgências, para se juntarem aos mais próximos da Sociedade e abençoarem o Rosário.

Capítulo XI A forma da bênção do Rosário, ou de uma coroa dedicada à prática, deve ser mantida desde muito tempo, desde que foi
prescrita na Ordem Dominicana e inserida no apêndice do Ritual Romano.

XII. Embora os nomes possam ser inscritos legitimamente a qualquer momento, é no entanto desejável que uma recepção mais
solene, que geralmente é realizada nos primeiros domingos de cada mês, ou nas grandes festas da Mãe de Deus, seja observada
especialmente.

Capítulo XIII O único fardo imposto aos membros, porém, sem qualquer culpa, é que o Rosário seja recitado todas as semanas com
meditação sobre os quinze mistérios.

Além disso, deve-se observar a forma adequada do Rosário, de modo que as coroas não se aglutinem de outra forma senão em cinco,
dez ou quinze grãos; Finalmente, para que não sejam disponibilizadas outras meditações para contemplar os mistérios da reparação
humana e receber prática, aqueles que há muito foram decretados por esta Sé Apostólica, isto é, que se afastaram desses mistérios
habituais para meditar, não ganham as indulgências dos Rosário (SC Indulg., 15 de agosto) 1726).

Os reitores dos sócios cuidem para que, se possível, todos os dias, ou pelo menos com a maior freqüência possível, especialmente nas
festas da Santíssima Virgem, o Rosário também seja recitado publicamente no altar da mesma Sociedade. O costume aprovado pela
Santa Sé foi mantido, para que cada um dos mistérios seja recordado ao longo de cada semana: alegre às segundas e quintas-feiras;
luto no terceiro e no sexto; finalmente glorioso no domingo, quarta-feira e sábado (SC Indulg. 1 de julho de 1859 DC 5).

Capítulo XIV Entre os serviços piedosos da Sociedade, aquela solene procissão ocorre primeiro, na qual prossegue de rua em rua, no
primeiro domingo de cada mês, e especialmente no primeiro domingo de outubro; S. Pio V recomendou este costume, estabelecido
pelos séculos, Gregório XIII considerado entre os institutos e costumes louváveis da Sociedade, e muitos dos supremos Pontífices o
enriqueceram com indulgências (São Pio V estava acostumado a 17 de setembro de 1569; Gregório XIII do Apostolado Monet , em 1
de abril de 1573: Paulo V dos Homens Devotos , 15 de abril de 1608).

Mas para que uma súplica deste tipo nunca seja omitida, pelo menos dentro da Igreja, onde a injúria dos tempos não é permitida fora,
o privilégio concedido por Bento XIII à Ordem dos Pregadores é transferi-la para outro domingo, se talvez por alguma razão é
impedido na própria festa (Const. Pretiosus , 26 de maio de 1727. Estendemos a todos os membros do Santíssimo Rosário.

Mas quando, por causa da aflição do lugar e da incursão do povo, essa procissão pode nem mesmo ser convenientemente conduzida
através da Igreja, nós nos permitimos, pois o padre faz a piedosa súplica com o clero por causa de uma súplica piedosa, os membros
que estão presentes podem desfrutar de todas as indulgências anexadas a essa súplica.

Capítulo XV O privilégio da mais sagrada Missa votiva do Rosário, tantas vezes confirmada pela Ordem dos Pregadores (Decreto SG
Rit. Em 25 de junho de 1622; —Clemens X das Funções Celestiais , em 16 de fevereiro de 1671; Inocêncio XI atrasado por parte , em
31 de julho de 1679, cap. Nos. 6 e 7, Pio IX, em seu resumo das sentenças de 18 de setembro de 1862, Capítulo VIII, nn. 1 e 2),
agrada que seja observado, e de tal forma que não só os sacerdotes dominicanos, mas também os Terciários da Penitência, que são o
Mestre Geral, têm o poder de usar legitimamente o Missal da Ordem e podem celebrar a Missa votiva " Olá Santa Raiz " duas vezes
por semana, de acordo com o decretos da Sagrada Congregação dos Ritos.

Para outros padres inscritos na lista de membros, você tem o direito de celebrar a Missa votiva apenas no altar da Sociedade, que é
lida no Missal Romano por diferentes períodos de tempo, nos mesmos dias acima e com os mesmos indulgências. Os membros dessas
indulgências também se tornam participantes do povo, se o ajudarem nos ritos sagrados, e se tiverem devidamente expiado seus
pecados, seja pela própria confissão ou pela dor de sua alma, com a intenção de confessar, eles derramaram orações piedosas a Deus.

Capítulo XVI. O cuidado geral e zelo do Mestre, o mais cedo possível, são completos e precisos, e a lista de todas as indulgências é
feita, na qual os Romanos Pontífices, a Sociedade do Santíssimo Rosário e os demais fiéis a recitam obedientemente , pela Sagrada
Congregação de Indulgências e os SS. As relíquias devem ser pesadas e confirmadas pela autoridade apostólica.

Quaisquer decretos, portanto, foram declarados e sancionados nesta Constituição Apostólica, desejamos e ordenamos que sejam
observados por todos a quem pertence, nem podem ser marcados, infringidos e contestados por qualquer, embora causa privilegiada,
cor e nome; mas seus efeitos plenários e completos, não obstante o precedente, e na medida do necessário, dentro de nossas regras
da Chancelaria Apostólica, Canto VIII e outras Constituições Apostólicas, mesmo nos conselhos provinciais e gerais publicados pelas
Constituições; Nós especificamente e expressamente derrogamos as precedentes, e desejam que o efeito seja revogado, e por outros
que façam o contrário, seja o que for.

Dado em Roma, junto de São Pedro, no ano da Encarnação de Nosso Senhor mil oitocentos e noventa e oito, a nove de outubro do
vigésimo primeiro ano do nosso Pontificado.

 

* AAS , vol. 31 (1898-1899) 257-263.
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