
FAQ: perguntas mais frequentes

1) Leigos Salvatorianos

a) O que são os leigos salvatorianos?

Os leigos salvatorianos são membros da Comunidade Internacional do Divino Salvador (ICDS). Eles 
são homens e mulheres cristãos, casados ou solteiros, seguindo os passos do Salvador, com um 
chamado de Deus para viver e anunciar o amor incondicional de Deus, inspirado na espiritualidade 
Salvatoriana universal.

Seu relacionamento com Deus, para viver na permanente consciência da presença de Deus e com a 
comunidade salvatoriana, é o centro de sua vida.

Uma pessoa se torna um leigo salvatoriano através de um compromisso pessoal como membro do 
ICDS através de uma unidade local.1

Os leigos salvatorianos vivem a espiritualidade salvatoriana e a experimentam de uma forma 
contemporânea, comunicando-a a todos que estão abertos e interessados nela.

Nota: A espiritualidade e o carisma salvatoriano espelham os versículos de João 17.3 e 1 Pedro 
3.15-17, em que procuramos tornar Deus conhecido por todas as formas e meios, de acordo com
os sinais de nossos tempos.

b) Quais são os objetivos dos leigos salvatorianos?

Levar o amor de Deus a todos que encontram, vivendo a mensagem do evangelho para ajudar a 
prover as necessidades básicas da vida.  Visam trazer consciência e sensibilidade em relação àqueles 
que sofrem em todas as formas de pobreza.  Eles ajudam na erradicação da exploração e da 
discriminação.  Alguns exemplos são:

 programas de alfabetização para adultos

 alcançando os sem-teto e refugiados

 criando consciência das múltiplas facetas do tráfico de pessoas

 envio de ajuda para regiões subdesenvolvidas

 educando a sociedade sobre a exploração do meio ambiente através de oficinas e 
utilizando a comunicação pela Internet.

c) Qual é a missão e as tarefas dos leigos salvatorianos?

Seguindo o verso chave dos Salvatorianos: E esta é a vida eterna, para que eles conheçam a Ti, o 
único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem Tu enviaste. (João 17,3) - Os leigos salvatorianos 
tentam trazer o amor de Deus para seu bairro, para seu local de trabalho e para onde quer que eles 
fiquem ou vivam. Eles fazem isso de todas as maneiras e meios que Deus inspira. Seus ministérios 

1 → ver seção 3a: Compromisso dos leigos salvatorianos
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(apostolados) são tão diversos quanto a própria vida.  Portanto, eles se concentram nos bilhões de 
pequenas coisas diárias em vez de se concentrarem apenas em coisas grandes.

d) Quem seria convidado a se tornar um leigo salvatoriano?

Os leigos católicos que estão genuinamente interessados no bem-estar de seus semelhantes e 
buscam respostas para as questões ardentes da vida de hoje e que desejam fazer do mundo um 
lugar melhor.

e) Como é identificado um leigo salvatoriano?

Os leigos salvatorianos são membros do ramo leigo da Família Salvatoriana e estão empenhados em 
abraçar a espiritualidade salvatoriana. Devido a sua universalidade salvatoriana, há muitas maneiras 
de identificar um leigo salvatoriano. Algumas das identidades comuns são uma mente aberta para 
uma ampla gama de interesses, a necessidade de formação permanente e uma resposta para as 
necessidades menores e maiores de nosso tempo.

2) Tornando-se um leigo salvatoriano

a) O que preciso fazer se estou interessado em me tornar um leigo salvatoriano?

Será importante primeiro encontrar respostas para as seguintes perguntas sobre você:

• Eu encontro em mim mesmo algum tipo de vocação de acordo com a espiritualidade e o 
carisma salvatoriano?

• Será que eu me pergunto seriamente se este tipo de estilo de vida e foco na missão 
salvatoriana é o que falta em minha vida hoje?

Se suas respostas a estas perguntas forem sim, contate um salvatoriano que você conhece ou o 
coordenador da unidade onde você mora ou contate o secretário do ICDS em 
office@laysalvatorians.org. O coordenador ou o responsável salvatoriano pelas vocações lhe dirá 
então os próximos passos.

b) Existe um programa de formação para os leigos salvatorianos?

Sim, e está dividido em diferentes etapas:

   "Pessoa interessada" (→ conhecendo a comunidade Salvatoriana)

  "Candidato" (→ Formação inicial)

  Compromisso com o ICDS.  

Todos os membros da Família Salvatoriana são fortemente encorajados a continuar, através da 
formação contínua, crescendo mais perto de Deus e usando esse crescimento para tornar 
conhecido o amor de Deus aos outros.

c) É sempre necessário fazer o programa de formação?

Sim, é sempre necessário. O programa de formação é um programa de oração, educação e 
discernimento. Se alguém foi verdadeiramente chamado a uma vocação como leigo salvatoriano, 
então a resposta natural seria solicitar compromisso após a "etapa de candidato".  A "etapa do 
candidato" é uma oportunidade de aprender e compreender a identidade, missão e espiritualidade 
dos Leigos Salvatorianos, bem como um tempo para a comunidade local aprender e compreender 
quem é o candidato e auxiliá-lo em seu processo de discernimento.

www.laysalvatorians.org comp. 3. e. no texto acima• office@laysalvatorians.org



Se alguém escolhe dar o próximo passo e pede para assumir seu compromisso, então a comunidade 
local deve discernir. Se a resposta da comunidade local for "sim", então o candidato é convidado a 
verbalizar e assinar um juramento em uma cerimônia formal. Sem esse compromisso formal, você 
não pode ser membro do ICDS.

d) Qual é a duração deste programa de formação?

A duração dos processos de formação depende do conhecimento do candidato e de quanto tempo 
ele conhece a Família Salvatoriana. Cada comunidade local determina com que freqüência o "grupo 
de ensino" se reúne e quão bem o processo está correndo. Normalmente, a etapa da pessoa 
interessada é de um ano e normalmente de dois anos para a etapa do candidato.  Cada pessoa é 
considerada individualmente para que os tempos possam ser mais curtos em determinadas 
circunstâncias.

3) Compromisso dos leigos salvatorianos

a) É necessário assumir um compromisso para se tornar um leigo salvatoriano?

Sim, com base nos atuais Estatutos da Comunidade Internacional do Divino Salvador, é necessário 
um compromisso. É o compromisso solene na presença de outros Salvatorianos de fazer parte da 
Família Salvatoriana como membro da Comunidade Internacional do Divino Salvador. Antes de tudo,
é um SIM a Deus, seguir Seu chamado através de uma vocação de leigo salvatoriano. 

Quem quer ou espera algo de alguém também tem que dar ou trazer algo, caso contrário, uma 
colaboração séria não pode ser possível. Se você sente que há uma espécie de vocação salvatoriana 
trabalhando e/ou que começa a queimar dentro de você, não haverá uma pergunta sobre um 
compromisso, porque isto será evidente por si mesmo.

b) A pessoa que participa, estuda, reza e trabalha com os Salvatorianos, mas não se 
sente em condições de assumir um compromisso formal, pode ser considerada uma 
"leiga salvatoriana" e pertencer à Família Salvatoriana?

Existem várias maneiras de ser membros da Família Salvatoriana, mas uma pessoa que não assume o 
compromisso formal com o ICDS não é um "leigo salvatoriano".

Por exemplo:

Se alguém quiser jogar futebol, pode fazê-lo de duas maneiras:

• Uma é apenas para diversão no quintal ou em um campo aberto com regras mais ou menos
abertas e sem qualquer compromisso.

• O outro é um clube sério onde será oferecido um bom playground, treinadores, uma 
equipe amigável e parceria. A "assinatura" pública do jogador é necessária para entrar na 
equipe de futebol que faz parte de uma "liga". Em nosso caso, a "liga" seria os dois ramos 
da Família Salvatoriana e outras comunidades de fiéis leigos.

c) Por que um leigo salvatoriano assume um compromisso?

O compromisso é um sinal externo para a comunidade e para si mesmo de que estão celebrando 
um acordo para oferecer tempo, talento, recursos ou serviços à comunidade. O compromisso é uma
forma de mostrar que eles estão dispostos a servir a comunidade e esperam em troca o apoio 
espiritual da comunidade. Eles estão declarando que concordam com a Identidade, Missão e 
Espiritualidade do ICDS e concordam em alinhar suas vidas de acordo com estes objetivos e tarefas. 
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Eles prometem conduzir sua vida de forma exemplar para sua sociedade local, nacional e 
internacional.

d) A quem é dado o compromisso de um leigo salvatoriano?

 O compromisso é entre o indivíduo e Deus. 

 Ao mesmo tempo, é um compromisso entre o indivíduo e a Comunidade Internacional do 
Divino Salvador (ICDS) na presença de membros locais da Família Salvatoriana. 

Este compromisso só vem após um período de formação inicial e um pedido por escrito à 
organização nacional ter sido apresentado e aprovado. O compromisso é assumido com a 
liderança local da unidade ICDS. Caso não haja uma liderança local na unidade, uma pessoa 
representando o ICDS será enviada. 

e) O que um leigo salvatoriano promete no compromisso?

Os leigos salvatorianos respondem ao chamado de Deus através de um compromisso solene de viver
sua vida de acordo com a Identidade, Missão e Espiritualidade encontrada na Comunidade 
Internacional do Divino Salvador (ICDS)1 e de apoiar e promover a comunidade ICDS e a Família 
Salvatoriana.

4) A Vocação de um leigo salvatoriano

a) Qual é a vocação de um leigo salvatoriano?

Primeiro, os leigos salvatorianos são chamados a reconhecer e promover seus talentos e habilidades 
e descobrir o amor de Deus em sua própria vida. Em seguida, eles usam seus talentos para servir aos
outros de todas as maneiras e meios que o amor de Cristo inspira, vivendo a espiritualidade 
salvatoriana em seu ambiente, transformando-a para atender às necessidades do tempo presente.

b) Os leigos salvatorianos têm uma vocação única?

Sim - eles fazem. Todas as vocações são únicas e a vocação leiga salvatoriana é baseada em João 
17:3 "para conhecer o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo que Ele enviou". Os leigos salvatorianos 
apoiam as pessoas a reconhecer Deus em suas vidas por todos os meios que o amor de Deus inspira.
A universalidade salvatoriana abre uma ampla gama de atividades. Os leigos salvatorianos são 
chamados a viver sua vocação e missão em todos os lugares; em casa, no trabalho, dentro de seu 
ambiente local, onde quer que vão, levando a bondade e a bondade do Salvador a todos os que 
encontram pelo caminho.

c) Como esta vocação será expressa através dos membros?

Esta vocação é expressa pela forma como eles interagem com outras pessoas, seu ambiente e toda a
criação de Deus. Deve ser um resultado de suas ações diárias e de seus estilos de vida. A vocação é 
um modo de vida, uma aventura emocionante, um desafio excepcional para aprofundar nosso 
relacionamento com Deus. Eles são leigos salvatorianos, 24 horas por dia e 7 dias por semana.

5) Vivendo como um leigo salvatoriano

a) Um leigo salvatoriano pode ser casado?

Os leigos salvatorianos podem ser casados ou solteiros. Se ambas as pessoas em um casamento não 
estão se unindo aos Leigos Salvatorianos, é importante que o outro parceiro aceite a decisão. A 
filiação aos Leigos Salvatorianos nunca deve causar uma divisão em um casamento.
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b) Um leigo salvatoriano vive em comunidade?

Sim, os leigos salvatorianos estão vivendo em comunidade, mas, os membros normalmente não 
vivem sob o mesmo teto. Isto é diferente dos dois outros ramos salvatorianos. Este tipo de 
comunidade é muito mais do que viver sob o mesmo teto. Este tipo muitas vezes precisa de mais 
atenção porque não é possível ver ou encontrar um ao outro cara a cara todos os dias. Portanto, a 
prioridade deve ser dada pelo indivíduo e sua comunidade para garantir que seja reservado tempo 
para se reunir, rezar, servir e apoiar um ao outro.

c) Os leigos salvatorianos vivem em um mosteiro ou em casas comuns?

Não - Os leigos salvatorianos ficam em suas próprias casas e/ou apartamentos. Eles vivem sua vida 
diária dentro de suas casas e através de sua profissão escolhida (isto é, professor, enfermeiro, 
advogado, lojista, motorista e assim por diante). Em algumas áreas do mundo há Leigos 
Salvatorianos que vivem com outros Salvatorianos em comunidade quando colaboram em um 
ministério juntos, mas isto é raro.

d) Os leigos salvatorianos parecem tão liberais. Você se considera como parte da Igreja?

Sim, é claro que sim. Dentro da Igreja Católica há uma vasta gama de pontos de vista e há espaço 
para todos. Através de nosso carisma salvatoriano, somos encorajados a estudar os tempos atuais e 
explorar novas maneiras de levar o amor de Deus a todas as pessoas em todos os lugares2. Isto é 
apoiado pelo chamado a viver nossa universalidade salvatoriana tanto de forma espiritual quanto 
física. Acreditamos firmemente na "Igreja Católica" como a Igreja universal, como é descrita no 
Catecismo da Igreja Católica.3

e) Os leigos salvatorianos têm uma vida de oração?

O fundador dos Salvatorianos, Pe. Francis Jordan, era um homem de oração. Rezar é uma 
comunicação intensa com Deus. Portanto, é necessário que os leigos salvatorianos cultivem sua vida 
de oração. Rezar faz parte da rotina diária. Como Leigos Salvatorianos, não é implicitamente 
necessário ir a uma igreja ou capela para rezar. Tanto rezar sozinho como com a comunidade são 
necessários. A oração tem influência significativa na vida cotidiana de um leigo salvatoriano. Há 
sempre possibilidades e minutos onde se pode entrar em oração. Cada um tem que procurar uma 
possibilidade e é encorajado a ser criativo na forma como vive esta parte de seu compromisso.

f) Os leigos salvatorianos seguem os conselhos evangélicos? Se sim, como eles fazem 
isso?

Os leigos salvatorianos são leigos com vocação para um estilo de vida salvatoriano. Eles tentam 
transferir e adaptar os conselhos evangélicos (→ pobreza, castidade e obediência) em sua vida 
diária. Eles não estão vinculados a eles como os religiosos estão através de seus votos. Entretanto, 
isto faz parte de seu estilo de vida; pensando em como eles, como leigos que vivem no mundo, 
podem aplicar estes conselhos evangélicos a suas vidas e levar outros a Cristo vivendo-os.

Os leigos salvatorianos tentam viver a pobreza vivendo um estilo de vida simples que inclui o 
respeito pela dignidade de todas as pessoas, e estão preparados para servir a todos sem distinção. 
Ouvindo os outros e tendo sensibilidade ao chamado diário de Deus, eles tentam ser obedientes a 
esse chamado. Tendo respeito pelo plano de Deus em suas vidas, eles vivem seu estado de vida, 
casados ou solteiros, respondendo SIM de corpo e alma a esse plano. 

2 → comp. Gaudium et spes → http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_const_19651207_gaudium-et-spes_en.html

3 → comp.: https://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/p123a9p1.htm
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g) O que é a universalidade salvatoriana - como posso imaginar isso?

A universalidade salvatoriana oferece a possibilidade de responder às necessidades do nosso tempo 
por todas as formas e meios que o amor de Deus inspira em nós. Isto dá aos Salvatorianos a 
liberdade de escolher sua tarefa/missão/apóstola. A tarefa/missão/apostólato que é importante no 
momento terá prioridade. Os salvatorianos podem mudar sua tarefa/missão/apostólogo - sempre 
dependendo e discernindo sobre o que é importante para a sociedade onde vivem hoje.

h) Existem exigências/qualificações extras que um leigo salvatoriano deve expressar ao 
longo de sua vida como leigo salvatoriano?

A resposta é SIM porque existem duas declarações relevantes que os leigos salvatorianos têm em 
seu "compêndio manual": 

• um na Carta Salvatoriana: "abrir-nos às questões e desafios de nossa época histórica, 
permitindo que os sinais da época nos revelem os caminhos e meios de resposta.”4 

• e esta passagem da 1ª Epístola de Pedro na Sagrada Escritura5: "Esteja sempre pronto a dar 
uma explicação a qualquer um que lhe peça um motivo para sua esperança, mas faça-o com
gentileza e reverência, mantendo sua consciência limpa, para que, quando você for mal-
educado, aqueles que difamam sua boa conduta em Cristo possam eles mesmos ser 
envergonhados. 
Pois é melhor sofrer por fazer o bem, se essa for a vontade de Deus, do que por fazer o 
mal.” 

Uma das tarefas dos leigos salvatorianos é tentar dar respostas sobre as questões de nosso tempo. 
As grandes perguntas trazem consigo muitas pequenas perguntas e desafios que estão tocando 
muitas das pessoas em sua vida diária. E encontrar respostas a estas pequenas perguntas é 
importante. Isto requer uma mente aberta para a realidade, uma forte confiança na fé e em Deus, e 
a vontade de transformar o mundo em um lugar melhor - mesmo e especialmente nas pequenas 
áreas em todos os lugares. 

6) A Família Salvatoriana 

a) O que é a Família Salvatoriana?

The Salvatorian Family is composed of three branches: Priests and Brothers (Society of the Divine 
Savior), Sisters (Congregation of the Sisters of the Divine Savior), and Lay Salvatorians (International 
Community of the Divine Savior) who are all followers of Fr. Francis Jordan and Blessed Mother 
Mary of the Apostles.

b) Existem diferentes graus de pertença à Família Salvatoriana?

Sim, existem diferentes maneiras de se conectar ou pertencer à Família Salvatoriana:

1) Sacerdotes, Irmãos e Irmãs, que fazem um voto religioso e Leigos Salvatorianos que fazem
um compromisso pessoal compõem a Família Salvatoriana.6

2) Benfeitores e colaboradores salvatorianos, pessoas que trabalham para ou com a Família 
Salvatoriana em ministérios/apóslados, etc. Existem, em alguns lugares do mundo, grupos 
de pessoas que apoiam a Família Salvatoriana através da oração, mas não se 
comprometem como membros de nenhum dos três ramos.

4 → Carta Salvatoriana Seção 2 ponto 8 
5 → 1 Pedro 3,15 -17
6 → comp. 3. e. no texto acima
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3) Simpatizantes e amigos salvatorianos, pessoas que estão ligadas a um membro da Família 
Salvatoriana interior por amizade ou laços familiares. Isto pode incluir qualquer expansão 
futura de membros não comprometidos da Família Salvatoriana.

c) Os leigos salvatorianos se encontram com os membros dos outros dois ramos da 
Família Salvatoriana?

É claro, porque somos uma família espiritual e a espiritualidade e o carisma trocados entre os três 
ramos é especialmente importante para todos nós. Somente assim o verdadeiro carisma e 
espiritualidade salvatoriana se torna mais vivo e presente em todos os membros da Família.

Os leigos salvatorianos se unem com os outros dois ramos da Família Salvatoriana em muitas áreas 
de organização e tarefas. É comum que um grupo de Leigos Salvatorianos convide um membro ou 
membros de outros ramos a se reunirem regularmente ou se encontrarem em colaboração com os 
outros ramos da Família, sempre que possível.

d) Posso perguntar a um padre/irmão/irmã salvatoriano que conheço sobre os leigos 
salvatorianos?

Sim, você pode. Todos os membros da Família Salvatoriana devem ser capazes de responder suas 
perguntas iniciais e direcioná-lo à pessoa de contato correta dentro dos Leigos Salvatorianos.

e) É necessário que haja um membro religioso jurado dos Salvatorianos como líder de 
uma comunidade ou grupo de Leigos Salvatorianos?

Normalmente, um leigo salvatoriano liderará uma comunidade ou grupo, desde que haja leigos 
salvatorianos experientes disponíveis. Os Leigos Salvatorianos são o terceiro ramo da Família 
Salvatoriana, mas eles são autônomos em questões administrativas e financeiras. Existe um carisma e
uma espiritualidade salvatoriana comum, porém, devido a nosso estilo de vida diferente, existe 
também um estilo de vida específico dos Leigos Salvatorianos. Certamente, pode haver um membro 
religioso jurado que inicia um grupo, mas, não é uma exigência de nenhum grupo.

f) Os leigos salvatorianos são independentes e/ou agem sob sua própria autoridade?

Os leigos salvatorianos são responsáveis perante sua própria comunidade ou unidade local leiga 
salvatoriana e agem de forma autônoma dentro da Família Salvatoriana. Como tal, estes 
regulamentos são encontrados nos estatutos da Comunidade Internacional do Divino Salvador 
(Leigos Salvatorianos).

g) Quando assumo meu compromisso, sou um membro da Sociedade ou da 
Congregação?

Nenhum dos dois. Os leigos salvatorianos são membros da Comunidade Internacional do Divino 
Salvador, o terceiro ramo da Família Salvatoriana. Um membro da Sociedade do Divino Salvador 
deve ser um homem e fazer votos religiosos como Sacerdote ou Irmão. Um membro da 
Congregação das Irmãs do Divino Salvador deve ser uma mulher e fazer votos religiosos como Irmã.

7) Leigos Salvatorianos em uma paróquia

a) Qual é a diferença entre uma Comunidade Salvatoriana Leiga Salvatoriana e qualquer
outra pessoa/ apostolado/ministério/grupo de uma paróquia?

É impossível comparar maçãs e pêras. Sim, em princípio são ambas frutas, mas de tipos e gostos 
diferentes. Os leigos salvatorianos têm uma vocação especial, que os inspira a aprofundar seu 
compromisso cristão e a vivê-lo de forma mais consciente e séria. 

www.laysalvatorians.org comp. 3. e. no texto acima• office@laysalvatorians.org



Enraizados no carisma e na espiritualidade salvatoriana, os leigos salvatorianos tentam trazer o amor 
de Deus ao seu redor por todas as formas e meios - uma tarefa muito importante especialmente em
nossos tempos, onde em algumas áreas as pessoas começam a deixar a Igreja Católica, porque ela 
perdeu sua credibilidade e pode não oferecer aos jovens em particular as respostas certas para suas 
questões de vida.

No decorrer deste processo, os leigos salvatorianos são guiados pelas palavras: "Esteja sempre 
pronto para dar uma explicação a qualquer um que lhe peça um motivo de esperança, mas faça-o 
com gentileza e reverência... (1 Pete 3,15)

Por último, mas não menos importante, é a Comunidade Salvatoriana que dá aos leigos salvatorianos
seu lar espiritual para o qual eles podem retornar e recarregar para cumprir sua missão. Os 
paroquianos normais ou simples não têm isso e não se espera isso deles.

b) Os membros de um grupo paroquial estão em uma paróquia salvatoriana Leigos 
Salvatorianos?

Não, os grupos paroquiais são geralmente formados com um determinado objetivo para servir às 
necessidades daquela paróquia e que não requer um leigo salvatoriano. Os leigos salvatorianos 
podem participar de grupos paroquiais, porém, estes grupos não fazem parte da comunidade 
salvatoriana.

Na realidade, há alguns grupos de pessoas que foram rotulados como Leigos Salvatorianos que estão
ligados à Sociedade e/ou Congregação, mas sem uma compreensão e formação adequadas da 
vocação leiga salvatoriana.

c) Os leigos salvatorianos podem assumir ministérios ou tarefas em uma paróquia?

Se houver necessidade na paróquia e com a permissão do pároco e do governo paroquial, eles 
podem. Esta atividade é apenas uma maneira que um leigo salvatoriano pode servir em sua vocação;
é simplesmente uma maneira na qual este leigo salvatoriano está servindo ao povo de Deus.

d) Que vantagem é se tornar um leigo salvatoriano em vez de permanecer como um 
simples católico na paróquia?  Qual é a vantagem?

Para se tornar um leigo salvatoriano é preciso ter vocação para ser um leigo salvatoriano. Os leigos
salvatorianos são capazes de viver em qualquer paróquia, não apenas em uma onde se encontram os
padres salvatorianos. Em seguida, é uma questão semelhante se a presença de freiras da Ordem XYZ
dá ou não um plus  à  paróquia.  Pode ser  ou não pode ser,  pois  depende sempre das  pessoas
concretas  e  de  seu  interesse,  motivação e  engajamento.  A  vantagem é  que pessoas  adicionais,
sólidas na fé e com uma clara vocação, podem enriquecer muito a vida paroquial.

Também, em algumas partes do mundo vemos que as estruturas paroquiais, como as conhecemos
até agora, estão mudando e as pessoas estão procurando uma abordagem diferente para a Igreja.
Aqui os leigos salvatorianos podem e devem ser o primeiro contato e companheiro.

Portanto, o benefício para os leigos salvatorianos é fazer parte de uma organização católica 
reconhecida e com isso dar voz à missão salvatoriana. Além disso, os membros gozam de uma certa 
proteção e segurança jurídica sob o guarda-chuva da Igreja Católica se estiverem trabalhando em 
diferentes campos de "ajuda à vida".

8) Contato com os leigos salvatorianos

a) Onde posso encontrar os leigos salvatorianos ao redor do mundo, onde na Internet?

No endereço www.laysalvatorians.org, você encontrará também links para outras atividades leigas 
salvatorianas interessantes, e páginas web de alguns leigos salvatorianos de todo o mundo.

www.laysalvatorians.org comp. 3. e. no texto acima• office@laysalvatorians.org



É claro que também estamos no Facebook https://www.facebook.com/groups/304921663032905/

Na Internet, em www.laysalvatorians.org/where-we-are.html você encontrará um mapa 
interativo.

Você também pode escrever algumas linhas para office@laysalvatorians.org.

Estas perguntas e respostas serão atualizadas anualmente, 
mas se você tiver alguma dúvida ou resmas além disso, entre em contato conosco! 

www.laysalvatorians.org comp. 3. e. no texto acima• office@laysalvatorians.org
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