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Opus Christi Salvatoris Mundi
MISSIONÁRIOS SERVOS DOS POBRES

CARISMA

Fundados, em 1986, pelo Padre Giovanni Salerno (sacerdote e médico italia-
no), somos um Movimento católico missionário.

Dedicamo-nos à educação humana e espiritual das crianças pobres e abando-
nadas em países necessitados, assim como à evangelização de extensas áreas 
pobres.

Atualmente trabalhamos em três países da América Latina (Perú, Cuba e México).

Estamos constituídos por diferentes realidades missionárias (Sacerdotes, Ir-
mãos consagrados, Religiosas, Sacerdotes e irmãos especialmente dedicados 
à contemplação. Casais missionários), que vivem o mesmo carisma, ainda que 
de maneira independente, cada um segundo o seu próprio estado.

Somos mais de 150 Missionários Servos dos Pobres (MSP), em representação 
de 15 nacionalidades, servindo diariamente mais de 1.000 crianças, graças a 
escolas gratuitas, refeitórios, clínicas médicas e cursos profissionais.

Muitas pessoas, enamoradas pelos pobres, e pelo compromisso missionário 
da Igreja, constituem, em vários países, os “Grupos de Apoio” do Instituto, reu-
nindo-se periodicamente para sustentar espiritual e materialmente o esforço 
evangelizador dos Missionários Servos dos Pobres. A eles há que acrescentar a 
valiosa cooperação dos Sócios, Oblatos e os Benfeitores.

Esta revista foi e sempre será gratuita.
A publicação de dados bancários e outros canais de ajuda quer ser uma facilitação para todos aqueles amigos que 
constantemente nos lembram de dar-lhes essas indicações para capacitá-los a apoiar nosso serviço aos pobres. 

Com autorização eclesiástica “pode imprimir-se” (Vigário Geral da Arquidiocese de Cuzco).
Não é permitido a reprodução parcial ou total dos artigos contidos nesta revista, sem prévia autorização.

Misioneros Siervos de los Pobres/Missionanary Servants of the Poor
Agora podes receber esta circular em formato PDF / missionaricuzco@gmail.com
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O “OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI” é constituído pelos membros do Instituto 
dos Missionários Servos dos Pobres que foram chamados a seguir um caminho de 
consagração mais profunda.

Tende-se a ser reconhecido canonicamente como dois Institutos Religiosos: um, para 
o Ramo Masculino, dos Padres e Irmãos Missionários Servos dos Pobres; e outro, para 
o Ramo Feminino das Irmãs Missionárias Servas dos Pobres.

Entre ambos os ramos há separação absoluta.

O “OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI”
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Com os dois ramos principais do Opus Christi está especialmente interligado a Frater-
nidade dos Casais Missionários Servos dos Pobres, formados por casais que se com-
prometem, através doutros vínculos (conformes ao seu estado), a viver o carisma e 
apostolado dos MSP.
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CENTRO E ATIVIDADES DOS 
MISSIONÁRIOS SERVOS DOS POBRES

ESPAÇO DOS RAPAZES (ANDAHUAYLILLAS, PERU) 

Inaugurada em 2007, localizada mo distrito de Andahuaylillas, pertencente à provín-
cia de Quispicanchi, departamentos de Cusco. Trata-se de uma região onde a pobre-
za material e moral é notória, com o alcoolismo e a violência familiar como triste rea-
lidade de muitos povoados. No total o Espaço dos Rapazes atende diariamente 500 
pessoas, entre os membros da comunidade, as crianças e os rapazes em formação, os 
professores, mestres e colaboradores.

No seu seio acolhe:

 O Espaço “São Tarcísio”: é um albergue para crianças e rapazes, que na sua maioria 
chegam por motivos de abandono ou semiabandono ou por caos de violência familiar.
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 A Comunidade “Ano Santo Agostinho”: é composta por jovens rapazes de diferen-
tes nacionalidades que, durante o período de um ano – tomado como um tempo longo 
e propício de discernimento vocacional – se colocam ao serviço de Deus e dos mais po-
bres, dedicando-se de um modo especial ao serviço das crianças pobres e abandonadas.

 A Casa de formação “São Luis Gonzaga”: acolhe, desde os últimos anos da pri-
mária, rapazes que manifestem uma inquietação vocacional para o sacerdócio e para 
a vida religiosa consagrada.
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 O Oratório “Dom Bosco”: todos os sábados abre as suas portas a cerca de 150 ra-
pazes pobres das redondezas, oferecendo-lhes um programa intenso de catequese, 
jogos e desporto que ocupa o encontro todo.

 O Colégio “Santos Francisco e Jacinta Marto”: fundado em 1997 e dirigido pelos 
Padres e Irmãos MSP, acolhe gratuitamente cerca de 290 crianças e rapazes pobres, 
distribuídos desde o grau inicial (para menino de 4 a 6 anos) até ao 5º grau da Escola 
Secundária (frequentado por jovens à volta dos 17 anos). O Colégio conta com 18 
professores, 1 secretário, 1 ajudante logístico, 1 assistente social e 2 psicólogos.

Diariamente é oferecido às crianças e rapazes uma educação integral gratuita, sem 
esquecer a vida espiritual, uma alimentação quase completa, para além dos cuidados 
dentários e psicológicos. Para além disso, o trabalho educativo desenrola-se com as 
famílias dos alunos e a favor delas, que acodem com frequência à escola e que rece-
bem visitas dos missionários e educadores em suas casas.
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Um grande amigo do Movimento visitou-nos no ano 2018 e quis partilhar algum 
tempo com os nossos alunos na capela do colégio, em silêncio e na presença do 
Santíssimo Sacramento exposto. Sem que os alunos se tivessem dado conta, notou 
como dois alunos que se sucederam durante a sua presença na capela não puderam 
deixar de chorar na presença do Senhor. Esta história recorda-nos que o grande pro-
tagonista do nosso trabalho é o Senhor em pessoa, que conhece as nossas crianças 
melhor que ninguém e sabe como chegar a eles.

 O Centro Técnico Profissional (CETPRO) “São José”: propõe uma educação téc-
nica aos alunos da Escola Secundária, com um horário que lhes permite conseguir 
em dois anos o título – reconhecido pelo Estado peruano – de assistente técnico. 
Oferece esta formação nas especialidades de Carpintaria em madeira, Cerâmica de 
argila, Cozinha, Padaria e pastelaria e Produção agropecuária.

Os sacerdotes e irmãos Missionários 
Servos dos Pobres realizam periodi-
camente missões na alta Cordilhei-
ra, de modo especial nas povoações 
de Mayumbamba, Yarqakunka, Al-
tocucuchiray, San Juan de Quihares, 
Parrocochan, Papres, Pirque, Parara, 
Seqsencalla y Colcaqui.
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COMUNIDADE CONTEMPLATIVA “NOSSA SENHORA DO SILÊNCIO” 
(Querowasi, Perú) 

É constituída por um Sacerdote e dois Irmãos contemplativos. Para além de se de-
dicarem à oração, à contemplação e ao Acolhimento de hóspedes para Retiros es-
pirituais vocacionais, ocupam-se da produção de fruta e verduras para os diversos 
Centros e os diversos Refeitórios dos Missionários Servos dos Pobres.
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CASA DE FORMAÇÃO “SANTA MARIA MÃE DOS POBRES” 
(Ajofrín, Toledo – Espanha)

É o lugar específico de formação para jo-
vens rapazes de diferentes nacionalida-
des que, depois de uma experiência de 
pelo menos um ano nas nossas missões, 
sentiram o chamamento para entregar 
toda a sua vida a Deus no serviço aos mais 
pobres, formando-se intelectual e espiri-
tualmente no carisma do Movimento.

Nesta casa, sob a orientação dos Forma-
dores, vivem os anos do Postulantado 
[período anterior ao Noviciado (etapa de 
formação que se realiza na nossa casa de 
Andahuaylillas)], no qual os estudos es-
tão centrados nos aspetos filosóficos, e o 
período pós-Noviciado, onde os estudos 
se centram na Teologia.

Evidentemente, o aspeto intelectual 
é só uma das dimensões da formação 
que se realiza na casa de Ajofrín, com o 
objetivo da preparação missionária in-
tegral dos jovens.

A Casa de Formação oferece também a 
outros jovens rapazes a possibilidade 
de partilhar, durante alguns dias, a espi-
ritualidade dos Missionários Servos dos 
Pobres. Para ele, durante o verão, ofere-
ce cursos e Exercícios inacianos e tam-
bém um campus internacional, ambos 
abertos a jovens rapazes que queiram 
fazer uma experiência de fraternidade 
cristã e de serviço num tranquilo am-
biente missionário.
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COMUNIDADE SACERDOTAL EM CIENFUEGOS 
(Cuba)

Está presente e operante na diocese de Cienfuegos desde dezembro de 2013, 
acolhida pelo Bispo Monsenhor Domingo Oropesa.
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“O ENTUSIASMO 
POR ANUNCIAR 
CRISTO DERIVA 
DA CONVICÇÃO 
DE RESPONDER 
À ESPERANÇA”. 
(PAPA JOÃO PAULO II, REDEMPTORIS MISSIO, 45)
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COLÉGIO FEMININO “SANTA MARIA GORETTI”
(Cuzco, Perú)

Dirigido pelas Irmãs MSP, acolhe cerca de 280 alunas pobres, desde o grau inicial 
(4-5 anos de idade) até ao quinto ano do Secundário (17 anos de idade). As alunas 
recebem também uma formação técnica nas áreas de Costura, Tecelagem, Cozinha, 
Cerâmica e Informática.
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CENTRO SANTA MARIA, MÃE DOS POBRES 
(Cuzco, Perú)

Abarca as seguintes obras dirigidas pelas Irmãs Missionárias Servas dos Pobres.

 Espaço Santa Teresa de Jesus

Acolhe e cuida esmeradamente a meninas e meninos pobres, órfãos e abandonados, 
a maior parte deles enfermos.
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 Residência Estudantil “Santa Inês”

Permite a cerca de 25 meninas que proveem de famílias muito pobres, com grandes 
problemas familiares, poder estudar no colégio gratuito “Santa Maria Goretti”.

 Oratório “Beata Laura Vicuña”

Frequentado aproximadamente por 100 meninas e adolescentes provenientes de fa-
mílias pobres da periferia da cidade de Cusco.

 Refeitório “Nossa Senhora da Paz” 

Atende a cerca de 30 meninas e raparigas entre os 8 e 18 anos de idade.
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Casa de Formação das Irmãs Missionárias Servas dos Pobres

Constituída pelas seguintes comunidades:

Comunidade “Santa Rosa de Lima”, das Irmãs Consagradas.

Comunidade “Santa Isabel da Trindade”, das Irmãs Pós-Noviças.

Comunidade “Santa Teresa do Menino Jesus”, das Noviças.

Comunidade “Santa Gema Galgani”, das Postulantes.

Comunidade “Santa Bakhita”, das candidatas de diferentes países, em 
discernimento vocacional.

 A partir desta casa saem os grupos de irmãs Missionárias Servas dos Pobres para 
evangelizar as povoações da alta Cordilheira, apoiando assim diversas paróquias 
da Arquidiocese de Cusco, da Diocese de Abancay (Apurímac) e da Prelatura de 
Ayaviri (Puno).
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CENTRO “SANTOS ANJOS CUSTÓDIOS” 
(Cusibamba, Perú)

 Residência Estudantil  
“Santa Imelda” 

Acolhe e educa meninas pobres 
do mesmo povoado de Cusi-
bamba e de outros povoados 
próximos oferecendo-lhes uma 
formação integral.

Neste povoado, a mais de 3.600 metros de altura, trabalha uma comunidade das nos-
sas irmãs Missionárias Servas dos Pobres, assistindo a cerca de 50 meninos e a um gru-
po de anciãos por meio de um refeitório.
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CENTRO “A DIVINA MISERICÓRDIA” 
(Punacancha, Perú)

Neste povoado situado a 3.930 metros de altura, trabalha outra comunidade das 
irmãs Missionárias Servas dos Pobres atendendo à população nas seguintes es-
truturas e atividades:

Centro de assistência “A Divina Misericórdia”, onde recebem 
alimentação diária e catequese cerca de 30 crianças.

Visitas domiciliárias para o cuidado aos idosos e doentes.

Aulas de religião ministradas ao nível da Primária nos povoados 
de Punacancha, Cochapata y Kirkas.

Visita semanal aos povoados de Punacancha, Kirkas, Cochapata y 
Araycalla para a catequese e apoiar com mantimentos.

Celebração da Santa Missa todos os domingos, graças a um 
sacerdote Missionários Servo dos Pobres que chega desde a 
Cidade dos Rapazes, de Andahuaylillas.
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CENTRO “NOSSA SENHORA DOS ANJOS” 
(Rumichaca, Perú)

As irmãs Missionárias Servas dos Pobres desta comunidade dedicam-se:

À atenção das irmãs Missionárias Servas dos Pobres que 
trabalham em Cusco e noutras comunidades dos Andes e que 
vêm aqui para realizar o seu retiro anual ou para aproveitar do 
seu descanso necessário.

Ao cuidado temporal das crianças enfermas do Espaço Santa 
Teresa de Jesus de Cusco que necessitam mudar de ambiente, 
sendo este mais temperado em relação a Rumichaca e quente 
que o de Cusco.

O Oratório “Santo Domingo Savio” para meninos e o Oratório 
“Santa Filomena” para meninas.

As visitas às famílias de Rumichaca y Huacahuasi.
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CENTRO “VIRGEM DE LOURDES” 
(Lima, Perú)

Atende os meninos enviados de Cusco para a capital por estar 
infetados por enfermidades incuráveis na Cordilheira.

Nesta mesma casa vivem também as Irmãs MSP que estudam 
nas Universidades de Lima para se especializar nos cursos de 
educação, enfermagem, etc.



23

CENTRO “NOSSA SENHORA DE GUADALUPE”
(Guadalajara- México)

As irmãs Missionárias Servas dos Pobres apoiam regularmente a paróquia 
de Nossa Senhora de Guadalupe dando formações para jovens de 15 
anos e também como ministras extraordinárias da Eucaristia levando a 
Comunhão aos doentes.

Realizam visitas domiciliárias nalguns setores pertencentes à paróquia.

Apoiam com a formação espiritual das alunas do colégio “Mater Dei”.

Todos os sábados, no Oratório “Santa Maria Goretti”, atendem cerca 
de 30 meninas, organizando o dia com diferentes atividades como: 
catequese, oração do santo Rosário, jogos e oficinas.



24



25

(PAPA BENTO XVI).

“O ENVIO 
MISSIONÁRIO 

PEDIDO POR 
CRISTO AOS 
APÓSTOLOS 

COMPROMETE- 
-NOS A TODOS 
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CENTRO “SÃO MARTINHO DE PORRES” 
(Ilo- Perú)

As irmãs Missionárias Servas dos Pobres atendem nas seguintes estruturas:

Jardim de Infância “São Martinho de Porres”, para crianças entre 
os 2 e 6 anos de idade.

Centro “São Martinho de Porres”, para apoio de cerca de 50 
famílias.

Aulas de religião e preparação para os sacramentos das crianças 
do Colégio Santa Isabel.

Visitas domiciliárias em Boca de Sapo, 24 de Outubro e Santa 
Rosa de Lima.



27

“VILLA NAZARET” 
(Andahuaylillas, Perú)

Situada a 30 km de Cusco, a 3.100 metros de altitude, acolhe famílias prove-
nientes de diversos países (Colômbia, França, Hungria e também Perú) que 
deixaram todas as suas comodidades, trabalho, família e amigos e, com os seus 
próprios filhos, se incorporaram no Movimento dos Missionários Servos dos 
Pobres, para servir a Deus, à Igreja e aos pobres.

Um destes Casais Missionários (o dos cônjuges Salazar) trabalha desde o ano 
de 2013 no México, precisamente em Guadalajara (Jalisco). Apoia com o seu 
trabalho numa paróquia periférica, erigida recentemente, que cobre uma vas-
ta extensão territorial com cerca de 60.000 habitantes. Este casal ocupa-se es-
pecificamente dumas 500 pessoas, oferecendo-lhes: catequese para crianças, 
jovens e adultos; palestras pré-matrimoniais; visitas a doentes na qualidade de 
ministros extraordinários da Sagrada Comunhão; apoio a crianças que não sa-
bem ler nem escrever ou que não frequentam a escola ou que têm problemas 
académicos sérios. Anima, além disso, uma missão permanente em Valle de los 
Molinos. Também tem ao seu encargo a impressão e distribuição da revista do 
Movimento MSP a nível nacional. 

Para um futuro próximo há o projeto de iniciar uma “escolinha” para regularizar 
as crianças do 2º grau escolar ou mais, que não sabem ler nem escrever ou que 
enfrentam problemas graves de atraso escolar. Outro projeto é o de iniciar o 
segundo Grupo de Apoio dos Missionários Servos dos Pobres em Guadalajara 
(desta vez na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, no Ejido Copalita, Zapo-
pan, para trabalhar na paróquia).
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(PAPA FRANCISCO)

“A MISSÃO É UMA RESPOSTA 
LIVRE E CONSCIENTE À 

CHAMADA DE DEUS, MAS 
PODEMOS PERCEBE-LA  

SOMENTE QUANDO 
VIVEMOS UMA RELAÇÃO 
PESSOAL DE AMOR COM 

JESUS VIVO NA SUA IGREJA”. 



30



31

Com os ramos (masculino e feminino) de consagra-
dos e a fraternidade de Casais Missionários estão 
envolvidas muitas outras pessoas em diferentes 
países, as quais, segundo as particularidades do 
seu próprio estado de vida e condição, se compro-
metem a viver a espiritualidade e os fins dos Mis-
sionários Servos dos Pobres.

Representam verdadeiramente uma coluna de 
apoio e acompanhamentos que, desde as suas co-
munidades ou desde as suas casas, alenta de dife-
rentes formas o caminhar do Movimento ao serviço 
dos mais pobres.

Muitas destas pessoas realizam silenciosa e fiel-
mente esta colaboração preciosa há já muitos 
anos, inclusive desde o momento da fundação do 
Movimento. É então um dever de justiça e de gra-
tidão agradecer-lhes aqui por todos os sacrifícios e 
esforços que diariamente levam a cabo no silencio 
dos seus mosteiros ou de suas casas, sacrifícios e 
esforços que ficam gravados no Livro da Vida.

GRUPOS DE APOIO, 
SÓCIOS, OBLATOS E 
BENFEITORES



32

Se palpita em ti uma chama missionária, 
não deixes que se apague, estás 
chamado/a a alimentá-la.

As nossas comunidades missionárias de sacerdotes e de seminaristas, de contempla-
tivos a tempo inteiro, de jovens leigos, de religiosas e de casais propõem-se ajudar-te 
neste caminho.

Se és um/a jovem em atitude de busca interior e que durante o tempo mínimo de um ano (vivido em terra de missão, parti-
lhando a vida das comunidades dos Missionários Servos dos Pobres) estás disposto/a a discernir qual é a missão a que Deus te 
chama na Igreja…
... deves saber que os pobres te esperam. 

Se te sentes chamado/a a seguir um caminho de consagração, trasformando toda a tua vida em serviço aos mais pobres como 
irmão/a missionário/a…
... os pobres esperam-te. 

Se sois um casal que, com os vossos filhos, estais decididos a abrir a família aos mais pobres, como uma “igreja doméstica” 
missionária…
... os pobres esperam-te. 

Se és um leigo/a ou religioso/a que queres fazer oficialmente um compromisso de conversão pessoal, de oração e de divulgação 
do Instituto dos MSP, com um ritual de compromisso como oblato/a…
... entra em contato connosco. 

Se na tua diocese queres colaborar seja pessoalmente ou constituindo um “Grupo de Apoio” dos MSP, com a finalidade de 
aprofundar e difundir o carisma, fomentando o recolhimento, a conversão contínua, a libertação espiritual de todos e cada um 
dos seus membros, e deste modo poder ir com entusiasmo e generosidade, repletos do Deus Amor, em direção aos outros… 
... entra em contato connosco. 

Se queres oferecer a tua oração e os teus sofrimentos pelos MSP mas sem um compromisso vinculante com o Instituto dos MSP…
... entra em contato connosco. 

Queres colaborar connosco?

Jovem em busca
Irmão missionário
Irmã missionária
Casal missionário
Oblato
Sócio colaborador/ Grupo de apoio
Oferente

Nome

Morada
Localidade Código Postal -
Telefone Mail
Idade Estado Civil

Profissão Habilitações literárias

ENVIAR PARA ESTA MORADA:

Casa de Formação  “Santa Maria”
Carretera Mazarambroz, s/n
45110 Ajofrín (Toledo) Espanha
Tel. 0034-925 39 00 66
e-mail: casaformacionajofrin@gmail.com
e-mail: msptm.cuzco@gmail.com
web: www.msptm.com



Oferecendo os teus sacrifícios, as tuas orações, juntamente com a tua 
fidelidade ao Evangelho e ao Papa, para que cada Missionário Servo dos 
Pobres possa ser presença viva de Jesus junto dos pobres.

Tornando-te eco do grito dos mais pobres, por meio da difusão, entre os teus 
amigos e parentes, desta mesma Circular e de todo o material (que podes 
pedir gratuitamente), assim como por meio da organização de encontros de 
sensibilização missionária nos quais podem participar os missionários.

Enviando-nos intenções de Missas.

Alimentando durante todo o ano um dos alunos do colégio = 350 euros 

Pagando os custos da educação anual completa de cada uma das crianças 
do colégio = 850 euros

Por meio de testamento em favor dos Missionários Servos dos Pobres. 

Para aqueles que possam estar interessados em enviar-nos um donativo ou 
fazer uma transferência bancária a nosso favor (mensal, bimensal, trimestral, 
anual...) o número de conta é:

ES93 - 2048 - 3068 - 88 - 3010022232

Conta em nome de "OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI" (Os Servos dos Pobres)

(IBAN) (entidade) (oficina) (digíto controlo) (n.º conta)

(sucursal de Ajofrín - Toledo)

Como posso ajudar os pobres
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Modelos de Cláusula para
Instituições Legatárias

(NUM NOTÁRIO PORTUGUÊS)

Na redação de um testamento público, uma das cláusulas poderá ser instituída para o LEGATÁRIO, 

que é a figura legal ou denominação correta que corresponde àquele que é considerado benefi-

ciário em testamento cujo outorgante não possui vínculo de parentesco.

No caso da Associação Pública dos Fiéis "OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI, Servos dos 

Pobres", organização sem fins lucrativos, erigida pelo Decreto Arcebispo número 331 do Ar-

cebispo de Cuzco (Peru), Dom Alcides Mendoza Castro, no dia 27 Dezembro de 2000, e regis-

trado na Espanha no Registro de Entidades Religiosas (Diretoria Geral de Assuntos Religiosos 

do Ministério da Justiça) com o No. 5372 da Seção Especial do Grupo C, e com CIF G-45531449, 

corresponde a denominação e instituição de LEGATARIA:

CLÁUSULA: Declaro que, tendo livre disposição de meus bens, como demonstra a Legislação Nacio-

nal, instituo como herdeiro ou legatário único e universal a Associação Pública dos Fiéis "OPUS CH-

RISTI SALVATORIS MUNDI, Servos dos Pobres", Instituição sem fins lucrativos, erigido pelo Decreto 

Arquidiocesano número 331 pelo Arcebispo de Cuzco (Peru), Dom Alcides Mendoza Castro, em 27 

de dezembro de 2000, e registrado na Espanha no Registro de Entidades Religiosas (Direção Geral 

de Assuntos Religiosos da Ministério da Justiça), com o nº 5372 do grupo de secções especiais C e 

com o CIF G-45531449

OUTRA CLÁUSULA: Eu revogo qualquer outro testamento que eu tenha feito antes disso.

Lugar e Data

O abaixo-assinado

(Nome completo, data de nascimento e número de identificação fiscal) 

Eu tenho o seguinte:

1. Eu cancelo todas as minhas disposições testamentárias anteriores.

2. Eu nomeio como herdeiro universal:

Para a entidade moral legalmente reconhecida como "OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI, Ser-

vos dos Pobres"
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OUTRA CLÁUSULA: Lego à Associação Pública dos Fiéis "OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI, 

Servos dos Pobres", organização sem fins lucrativos, erigida pelo Decreto Arquiepiscopal núme-

ro 331 do Arcebispo de Cuzco (Peru), Dom Alcides Mendoza Castro, em 27 de dezembro de 2000, e 

registrado na Espanha no Registro de Entidades Religiosas (Diretoria Geral de Assuntos Religiosos 

do Ministério da Justiça) com o No. 5372 do Grupo de Seção Especial C, e com CIF G-45531449.

A propriedade localizada em

Rua , No. , 

andar , e registrado no Registro de Propriedade de , em

Volume , Livro , Fólio  e nº , de Finca, que é livre de 

encargos e contribuições.

O Legatário será o proprietário e possuidor a partir do momento da morte do falecido sem a 

necessidade de sua entrega pelo Executor ou Herdeiro, e por conta própria poderá solicitar a 

inscrição no Registro de Imóveis.

OUTRA CLÁUSULA: Legado à Associação Pública dos Fiéis "OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI, 

Servos dos Pobres", organização sem fins lucrativos, erigida pelo Decreto Arcebispo número 331 

do Arcebispo de Cuzco (Peru), Dom Alcides Mendoza Castro, 27 de dezembro de 2000, e regis-

trado na Espanha no Registro de Entidades Religiosas (Direção Geral de Assuntos Religiosos do 

Ministério da Justiça) com o No. 5372 da Seção Especial do Grupo C, e com C.I.F. G-45531449, a 

quantidade de:  Euros.

O abaixo-assinado 

(Nome completo, data de nascimento e número do signatário 

(nome completo, data de nascimento e número de identificação fiscal)

e ordeno a anulação de todas as minhas disposições testamentárias anteriores.

Assinatura Data

 

Os interessados, escrevem para:

Casa da Formação Sacerdotal "Santa Maria Mãe dos Pobres" Servos dos Pobres

Carretera a Mazarambroz, s / n

45110 Ajofrín (Toledo) Espanha

Telefone: (0034) 925 390 066

missionaricuzco@gmail.com



PARA INFORMAÇÕES E OUTROS CONTACTOS:

Peru
“Missionários Servos dos Pobres”
P.O. Box 907
Cuzco
Tel. 0051-984032491 | 0051-95694389
E-mail: missionaricuzco@gmail.com

Portugal
Mosteiro de S. Bento de Singeverga
4795-309 Roriz Sts.
E-mail: missionaricuzco@gmail.com

MISSIONÁRIOS 
SERVOS DOS POBRES 

www.msptm.com

AVISO: Esta Circular e todo o material que publicamos é totalmente gratuito e sempre disponível a todos, graças à generosidade de um 
benfeitor que acredita em nosso carisma e que, portanto, colabora na difusão do Reino de Deus.
Por isso, não tenha medo de solicitar o envio de nossas publicações para dar a conhecer aos outros o carisma dos Missionários Servos dos Pobres.

Opus Christi Salvatoris Mundi 
Ou seja, diferentes realidades missionárias (Sacerdotes e 
irmãos consagrados, religiosas, casais missionários, sacer-
dotes e irmãos especialmente dedicados à vida de oração 
e à contemplação, sócios, oblatos, colaboradores, grupos 
de apoio) que partilham o mesmo carisma e remontam ao 
mesmo fundador. 

Missionários Servos Dos Pobres 
Formado por aqueles membros do Opus Christi Salvatoris 
Mundi, chamados a seguir um caminho de consagração 
mais profundo com as caraterísticas da vida comunitária 
e da profissão dos conselhos evangélicos segundo a sua 
condição. (E que tendem a ser reconhecidos canónica-
mente como dois Institutos Religiosos: um para o Ramo 
Masculino, dos Padres e dos Irmãos, e outro para o Ramo 
Feminino das Irmãs). 

Leigos Associados 
Com os dois ramos principais (masculino e femenino) do 
Opus Christi está especialmente relacionada a Fraternida-
de dos Casais Missionários Servos dos Pobres, formada por 
um conjunto de conjuges que se comprometem, através 
de outros vínculos (conformes ao seu estado), a viver o ca-
risma e o apostolado dos MSP. 

Grupos De Apoio Do Instituto 
Direcionados para o aprofundamento e difusión do nos-
so carisma, trabalham para a conversão de todos e cada 
um dos membros graças à organização de encontros 
periódicos. 

Oblatos 
Leigos ou religiosos que desejam fazer um compromisso 
de oração e de divulgação do Instituto dos MSP, com um 
ritual de compromisso. 

Os Oferentes 
Pessoas que colaboram com as suas orações, e o ofereci-
mento dos seus sofrimentos pelos MSP mas sem compro-
misso vinculante com o Instituto dos MSP. 


