
Regimento dos Soldados de Cristo autorizado pelo Papa Paulo III 
 Bula papal Regimini militantis Ecclesiae que concedeu aos Jesuítas membros da Companhia de Jesus a condição de ordem em 27 de setembro de 1540. 

 

         “Quem quiser servir como soldado de Deus sob 
a bandeira da cruz em nossa Sociedade, que 
desejamos designar pelo nome de Jesus, e servir 
somente ao Senhor e seu vigário na terra, deve ter 
em mente que[...]ele é um membro de uma 
comunidade fundada [...] para lutar especialmente 
pelo progresso das almas na vida e doutrina cristãs e 
para a propagação da fé pelo ministério da palavra, 
pela espiritualidade, exercícios e obras de caridade, e 
especificamente pela educação de crianças e pessoas 
iletradas no cristianismo.[...] se ele nos enviar entre 
os turcos ou para outros infiéis, até mesmo para a 
terra que eles chamam de Índia, ou para quaisquer 
hereges ou cismáticos, ou para qualquer um dos 
fiéis.[...] devem estar prontos a cumprir essa 
obrigação que é tão grande, estando vestidos para 
batalha dia e noite.[...].” 

Pintura de Johann Christoph Handke” Aprovação de estatuto da Sociedade de Jesus” Inácio de Loyola recebe a bula papal do Papa Paulo III. (in Commons)   

   

Fonte do fragmento: In “Pauliuli III Prima Institutionis Bulla et Confirmationis Societatis Iesu,” MI Const I . Roma: Borgo S. Spirito, 5, 1934, pág. 24–32 
 
Reflita e debata com a turma, registrando a resposta em seu caderno: 
Quem são os Soldados de Cristo? Qual é a sua missão? 
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