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PRINCÍPIOS GERAIS 
 

Ad Gentes – Associação Leigos Missionários da Consolata 
 

 
 
1. "Ad Gentes – Associação Leigos Missionários da Consolata” é uma associação cristã 
instituída por leigos voluntários que fazem da Missão Ad Gentes uma opção de vida. 
 
2. Como Associação, destina-se ao envio de leigos e voluntários para países em vias de 
desenvolvimento e à realização de actividades sociais e de educação para o 
desenvolvimento como Organização de Solidariedade Social Não Governamental.  
 
3. A sua Missão é fomentar e coordenar as vontades e os meios dos seus membros, de 
religiosos, de paróquias e da Igreja local portuguesa no seu relacionamento e cooperação 
preferencial com os países lusófonos, onde trabalham os Missionários e Missionários da 
Consolata, materializando em Projectos de Cooperação e Sensibilização da Sociedade 
para as Questões do Desenvolvimento.  
 
4. Esta Missão será realizada através dos seus membros e dos projectos que promove com 
competência junto das populações dos denominados países em vias de desenvolvimento, 
em especial, mas não em exclusividade, os países de expressão portuguesa. Esta 
promoção será efectuada quer no terreno, quer na sede, a partir da preparação, elaboração 
e implementação de projectos de desenvolvimento. 
 
5. Como associação católica, a "Ad Gentes – Associação Leigos Missionários da 
Consolata" está aberta a todas as pessoas de boa vontade, capazes de se integrar em 
grupos de trabalho, estruturas e comunidades nos países onde estiverem e nos projectos 
em que participarem. 
Os membros da Associação orientarão o seu trabalho profissional de acordo com as 
necessidades sentidas pela Igreja local, a juízo da Direcção da Associação e das 
necessidades por ela entendidas satisfazer.  
 
6. Como instituição que valoriza a solidariedade social, deverá contribuir, em Portugal, 
para a promoção de um desenvolvimento social mais justo e humano, mediante a 
concessão de bens e a prestação de serviços. 
 
7. No seu modo de actuar, os projectos da Associação e a escolha dos seus parceiros terão 
sempre em conta as necessidades levantadas por si própria no terreno e/ou pelos seus 
parceiros no terreno. Os trabalhos e as funções da Associação serão, deste modo, sempre 
uma resposta aos apelos feitos a partir do terreno e da realidade local onde actua.  
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ESTATUTOS  
 

DA AD GENTES -  
 ASSOCIAÇÃO LEIGOS MISSIONÁRIOS DA CONSOLATA 

 
 

 
CAPÍTULO I 

DENOMINAÇÃO, NATUREZA, FINS, SEDE 
 

Artigo 1º 
(Denominação e natureza) 

 
1- A AD GENTES - ASSOCIAÇÃO LEIGOS MISSIONÁRIOS DA CONSOLATA, é 
nos termos dos cânones 299, 303 e 322 do Código de Direito Canónico, uma Associação 
privada de fiéis. Constituída por iniciativa dos Leigos Missionários da Consolata como 
associação de cristãos voluntários, destina-se ao envio de leigos e voluntários para países 
em vias de desenvolvimento e à realização de actividades sociais e de educação para o 
desenvolvimento como Organização de Solidariedade Social Não Governamental.  
 
2 - A AD GENTES rege-se pelos presentes Estatutos, pelas orientações do Estatuto do 
movimento Leigos Missionários da Consolata, homologado pelo Instituto Missionário da 
Consolata, pelo Código de Direito Canónico e por outras normas canónicas e civis 
aplicáveis, e pelos Princípios Gerais anexos a estes Estatutos. 

 
3 - A AD GENTES está sujeita à vigilância da Conferência Episcopal Portuguesa, em 
conformidade com o cânon 305. 
 
4 - A AD GENTES não tem fins lucrativos, reduz ao mínimo a posse de bens, devendo 
encaminhar integralmente o produto das suas campanhas e os donativos recebidos, 
deduzidas as despesas, para a finalidade proposta, respeitando também a vontade dos 
doadores. 
 
5 - A AD GENTES surgiu ligada ao Instituto Missionário da Consolata, garantindo este 
seu vínculo através do Conselheiro Espiritual. 
  

  
Artigo 2º  

(Fins) 
São fins da Associação: 
1 - Contribuir para que do modo mais adequado os seus associados possam, em grupo, 
dar um período da sua vida ao serviço profissional e apostólico das populações dos 
denominados Países em Vias de Desenvolvimento, onde estão os Missionários e 
Missionárias da Consolata, em especial os de expressão portuguesa. Criando os meios 
para que os seus associados orientem o seu trabalho profissional de acordo com as 



 3 

necessidades sentidas pelas Igrejas locais, Comunidades, Populações e Parceiros que 
colaboram com a Associação em projectos missionários. 
2 - Contribuir para a promoção de um justo e humano desenvolvimento social em 

Portugal, através de: 
a) Apoio à integração social e comunitária, sobretudo de grupos mais 

desfavorecidos; 
b) Educação e formação dos cidadãos, em especial originários dos países de 

expressão portuguesa ou de outros menos desenvolvidos; 
c) Apoio a crianças, jovens e famílias; 
d) Formação de voluntários no âmbito do trabalho missionário.  

3 - Contribuir para a promoção de um justo desenvolvimento social e comunitário nos 
Países em Vias de Desenvolvimento, nos termos já referidos no número 2 deste artigo. 
 
4 – Actuar ainda em dinâmicas específicas e actividades que assistam: 

a) Promoção da saúde, da segurança alimentar e nutricional; 
b) Promoção da educação; 
c) Promoção e sensibilização missionária; 
d) Promoção da cultura, defesa e conservação do património histórico e artístico; 
e) Promoção da defesa, preservação, conservação do meio ambiente e do 

desenvolvimento sustentável; 
f) Promoção do voluntariado; 
g) Promoção do desenvolvimento económico e social e combate à pobreza; 
h) Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e 

de outros valores universais; 
i) Promoção da solidariedade e assistência social; 
j) Promoção do diálogo ecuménico e inter-religioso. 

5 – Fornecer uma formação humana, eclesial, espiritual e missionária aos seus 
associados, em conformidade com a doutrina da Igreja e do carisma do Instituto 
Missionário da Consolata. 

  
 

Artigo 3º 
 (Linhas de acção) 

 
1 – A AD GENTES poderá firmar contratos, parcerias e intercâmbios, promovendo 
iniciativas conjuntas com organizações e instituições públicas e/ou privadas nacionais, 
internacionais e multilaterais, visando a realização dos seus objectivos, bem como 
arrecadar recursos financeiros. 
2 – A AD GENTES não distribuirá entre os seus associados, conselheiros, empregados 
ou doadores eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, 
bonificações, participações ou parcelas do seu património, auferidos mediante o exercício 
das suas actividades, aplicando-os integralmente na consecução dos seus objectivos 
sociais; 
3 - No desenvolvimento das suas actividades, a AD GENTES observará os princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência e não 
fará qualquer discriminação de raça, cor, género ou religião; 
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4 - A AD GENTES dedicar-se-á às suas actividades por meio de:  
a) execução directa de projectos, programas ou planos de acção; 
b) recebimento de recursos humanos, financeiros e técnicos; 
c) produtos elaborados e/ou serviços prestados tendo em conta a ética de relações 

de mercado justo. Desta forma proporcionará o acesso da comunidade aos projectos e 
programas por ela desenvolvidos; 
5 – A AD GENTES terá um Regulamento Interno que conterá procedimentos normativos 
e executivos.  

 
Artigo 4º 

(Sede) 
A sede da AD GENTES situa-se no Centro de Animação Missionária, na Quinta do 
Castelo, 2735-206 Cacém, podendo vir a ser criadas delegações por decisão da Direcção, 
sempre que necessário, as quais serão regidas pelas presentes disposições estatutárias e 
pelo regulamento interno. 
 

CAPÍTULO II  
DOS ASSOCIADOS 

 
Artigo 5º 

(Condições de Admissão) 
 

1 - Podem pertencer à AD GENTES todos os cristãos que procurem viver de modo 
consequente a sua vocação baptismal e que se identifiquem com os fins da Associação, 
desde que admitidos pelos orgãos competentes.   
2 – A Associação é constituída por número ilimitado de associados incluídos dentro das 
normas estabelecidas e aprovadas pela Direcção, distribuídas nas seguintes categorias: 
efectivo e simpatizante. 

a) Associado Efectivo: pessoa que participa da acta de constituição da Associação 
ou que teve o seu pedido de admissão aceite pela Assembleia Geral, com direito a 
votar e ser votado em todos os níveis ou instâncias; 

b) Associado Simpatizante: pessoa física ou jurídica, identificada com os 
objectivos da entidade, que colabora com doações e/ou participa e colabora 
regularmente nas actividades da associação, sem direito a votar ou a ser votado. 

 
 

Artigo 6º 
 (Deveres) 

1 – São deveres dos associados efectivos: 
a) cumprir os presentes Estatutos; 
b) tomar parte nas Assembleias Gerais; 
c) cumprir as deliberações da Assembleia Geral e da Direcção, sem prejuízo de 

poder recorrer das mesmas, nos termos legais e estatutários; 
d) aceitar os cargos para que tenham sido eleitos e exercê-los com dedicação; 
e) participar activamente nas actividades da AD GENTES; 
f) zelar pelo bom nome e expansão da  AD GENTES; 
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g) contribuir financeiramente com uma quota mensal para a AD GENTES, nos 
termos previstos no Regulamento interno. 

 
2 – São deveres dos associados simpatizantes: 
a) cumprir os presentes Estatutos; 
b) tomar parte nas Assembleias Gerais; 
c) participar activamente nas actividades da AD GENTES; 
d) zelar pelo bom nome e expansão da AD GENTES; 
e) contribuir financeiramente com uma quota anual para a AD GENTES, nos termos 

previstos no Regulamento interno. 
 

Artigo 7º 
 (Direitos) 

1 – São direitos dos associados efectivos: 
a) tomar parte na  Assembleia  Geral; 
b) eleger e ser eleito para os Órgãos Sociais da AD GENTES, desde que tenham as 

quotas em dia; 
c) requerer aos Órgãos Sociais da AD GENTES as informações que desejar; 
d) requerer a convocação da Assembleia Geral, desde que representem 1/3 dos 

associados efectivos 
 
2 – São direitos dos associados simpatizantes: 

a. tomar parte da Assembleia Geral; 
b. requerer aos órgãos sociais da AD GENTES as informações que desejar. 

 
3 – O associado não adquire, por qualquer título, direito algum sobre os bens da AD 
GENTES. 
4 – O associado que se retirar da AD GENTES ou dela for excluído, nada poderá exigir 
pelo tempo que nela tiver permanecido, pelos trabalhos realizados dentro ou fora dos 
estabelecimentos mantidos ou actividades dirigidas.  
5 – Os associados que não façam parte da Direcção não respondem, nem mesmo 
subsidiariamente, pelos encargos da entidade. 
 
 
 

CAPÍTULO III  
DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 

 
Artigo 8º 

 (Composição) 
  

1 - A Associação é governada por: 
a) Assembleia Geral; 
b) Direcção; 
c) Conselho Fiscal. 



 6 

2 – O Conselheiro espiritual acompanha os membros e os órgãos da AD GENTES, 
segundo as suas atribuições. 
3 – A eleição dos orgãos sociais deve ser homologada pela Conferência Episcopal 
Portuguesa, acompanhada do parecer do Superior Regional do I.M.C. 
4 – Os mandatos dos órgãos sociais deverão ser por períodos de três anos, renováveis por 
uma vez. 
5 – A escolha dos órgãos sociais é feita por votação secreta, exigindo-se a maioria 
absoluta nos dois primeiros escrutínios, ou maioria relativa no terceiro escrutínio. 
6 – Os procedimentos para o funcionamento dos órgãos sociais constarão do 
Regulamento interno.  

 
 

SECÇÃO I 
DA ASSEMBLEIA GERAL 

 
Artigo 9º  

(Constituição) 
 

1 – A Assembleia Geral é constituída por todos os associados no pleno gozo dos seus 
direitos. 
2 – Os membros dos órgãos sociais fazem parte da Assembleia Geral. 
3 – Podem assistir à Assembleia Geral, sem direito de voto: 

a) o Conselheiro Espiritual; 
b) os associados simpatizantes.  

4 - A Assembleia-Geral é constituída pelos membros da Associação e Órgãos de 
Administração. 

5 - Os associados efectivos terão direito a um voto cada. 
6 - Os associados efectivos que estejam impedidos de se deslocarem à Assembleia-Geral 

poderão enviar o seu voto pelo correio, em envelope fechado, dirigido ao "Presidente 
da Mesa da Assembleia-Geral". 

 
 

Artigo 10º 
(Competência) 

 
São  atribuições exclusivas da Assembleia Geral: 

a) eleger e demitir a mesa e os membros dos Órgãos Sociais da AD 
GENTES; 

b) discutir e votar o relatório e contas anuais; 
c) apreciar e votar anualmente o orçamento e o plano de actividades   para o    

ano seguinte; 
d) fixar as orientações  para as quotas dos associados; 
e) definir as linhas gerais de actuação da AD GENTES, no quadro dos 

objectivos previstos nos presentes Estatutos;  
f) admitir e demitir os associados efectivos e os associados simpatizantes, 

sob proposta da Direcção; 
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g) mudar a categoria dos sócios, mediante  proposta da Direcção; 
h) decidir dos recursos das sanções previstas nos presentes Estatutos; 
i) alterar os Estatutos, de acordo com o art. 25º, obtido o  consentimento do  

Superior Regional do Instituto Missionário da Consolata; 
j) pronunciar-se sobre a extinção da AD GENTES, de acordo com o artº. 

26º destes Estatutos.  
k) exercer as funções que lhe sejam atribuídas pela lei canónica ou civil ou 

pelos presentes Estatutos. 
l) Aprovar o regulamento interno. 

  
Artigo 11º 

(Funcionamento) 
 
1 – A convocação da Assembleia Geral será feita normalmente por carta, expedida com a 
antecedência mínima de trinta dias, na qual se indicará o dia, a hora e o local da 
Assembleia, bem como a respectiva ordem de trabalhos, não podendo deliberar sobre 
matéria estranha à ordem do dia. Poderão ser utilizados outros meios como  edital afixado 
na sede da Instituição e/ou publicado na imprensa local. 
 
2 – A Assembleia Geral só poderá funcionar em primeira convocatória desde que 
estejam presentes ou representados a maioria dos seus associados efectivos no pleno 
gozo dos seus direitos, e em segunda convocatória, meia hora mais tarde, com qualquer 
número de membros efectivos, se tal constar da convocatória. 
3 – Um associado efectivo pode fazer-se representar por outro associado efectivo, não 
podendo nenhum membro representar mais que um só outro membro, devendo para o 
efeito o membro representado dirigir carta ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral a 
solicitar tal representação. 
4 – As deliberações da Assembleia Geral são tomadas por maioria absoluta dos membros 
efectivos presentes, nos dois primeiros escrutínios e maioria relativa no 3º escrutínio, 
salvo outras maiorias, previstas pelos Estatutos.  
 

Artigo 12º 
(Mesa) 

 
 A  Assembleia Geral é presidida e representada, fora do seu funcionamento, pela Mesa 
da Assembleia Geral , composta por um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário. 
  

Artigo 13º 
(Sessões) 

 
1 – A Assembleia-Geral reúne ordinariamente uma vez em cada ano, até 31 de Outubro. 
2 – Reúne extraordinariamente quando convocada pelo Presidente da Mesa, a pedido da 

Direcção ou do Conselho Fiscal, ou a requerimento dos associados que representem 
dez por cento dos votos. 
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SECÇÃO II 
 DA DIRECÇÃO 

 
Artigo 14º  

 (Constituição) 
 
A Direcção é constituída por um Presidente, um Secretário e um Tesoureiro, tendo a 
presença, sem direito a voto, do Conselheiro espiritual. 

 
Artigo 15º  

(Competências da Direcção) 
São competências da Direcção: 

 
a) Executar as decisões da Assembleia geral; 
b) Zelar pelo cumprimento dos Estatutos; 
c) Promover a necessária formação e apoio dos associados; 
d) Elaborar e implementar projectos e iniciativas de Acção e Animação Missionária; 
e) Zelar por que os projectos dinamizados cumpram sempre os princípios 

fundamentais de desenvolvimento sustentável e de auto-sustentabilidade para as 
populações a que se destinam bem como o respeito pelas culturas; 

f) Elaborar e submeter a parecer, à Assembleia geral, a proposta de programação 
anual da AD GENTES;  

g) Executar a programação anual de actividades da Instituição; 
h) Elaborar o Regulamento Interno; 
i) Elaborar e apresentar à Assembleia-geral o Relatório Anual; 
j) Reunir-se com instituições públicas e privadas para mútua colaboração em 

actividades de interesse comum; 
k) Contratar e demitir funcionários. 
l) Promover e reconhecer a criação de delegações locais sempre que necessário, nos 

locais e países onde actua. 
m) Propor à Assembleia Geral a admissão e demissão de novos sócios. 
 
 
 
 
 

Artigo 16º  
(Competências do Presidente) 

  
São competências do Presidente: 
a)   Representar a AD GENTES activa e passivamente, judicial e extra-
judicialmente; 
b) Desenvolver as articulações necessárias para o cumprimento das actividades da 

AD GENTES; 
c) Constituir procuradores, delegados, advogados e mandatários com fim especial; 
d) Cumprir e fazer cumprir estes Estatutos e o Regulamento Interno; 
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e) Convocar e presidir as reuniões da Direcção; 
f) Exercer o voto de qualidade nas reuniões a  que preside; 
g) Ordenar todas as actividades de carácter permanente; 
h) Assinar cheques conjuntamente com o Tesoureiro. 
i) Fomentar o espírito familiar, de amizade, de fraternidade e de trabalho entre os 

sócios; 
j) Apoiar os restantes membros da Direcção Executiva nas suas responsabilidades 

individuais. 
 
   

Artigo 17º  
(Competências do Secretário) 

  
São competências do Secretário : 
a)  Prestar, de modo geral, a sua colaboração à Direcção; 
b) Exarar, no livro de actas, os assuntos tratados nas reuniões da Assembleia Geral 

e da Direcção; 
c) Expedir, em tempo útil, as convocações para as reuniões; 
d) Cuidar da correspondência;  
e) Zelar e manter actualizados os arquivos, com os seus dados estatísticos e os 

dados relativos aos sócios; 
f) Exercer os serviços próprios e peculiares da Secretaria. 
g) Zelar pela imAd Gentesem da instituição; 
h) Promover marketing social da instituição através dos meios de comunicação 

social e outros mecanismos próprios; 
i) Coordenar e organizar a realização de eventos juntamente com Presidente, com 

o Tesoureiro e comissão que vier a responsabilizar-se em cada projecto. 
j) Realizar o serviço de relações públicas, na dependência do Presidente da 

Direcção. 
 

Artigo 18º  
(Competências do Tesoureiro) 

  
São competências do  Tesoureiro: 

a) Prestar, de modo geral, a sua colaboração à Direcção; 
b) Apresentar à aprovação da Direcção um orçamento e um balanço final, 

respectivamente, no início e no termo de cada ano de actividades; 
c) Arrecadar e contabilizar as quotas dos associados, rendas, auxílios e doações; 
d) Dinamizar a captação de recursos; 
e) Executar e implementar as actividades práticas de natureza económica, 

financeira e contabilística, tendo em vista o alcance dos objectivos da AD 
GENTES; 

f) Apresentar ao Conselho Fiscal a escrituração, incluindo os relatórios de 
desempenho financeiro sobre as operações patrimoniais realizadas; 

g) Assinar cheques conjuntamente com o Presidente; 
h) Desempenhar os cargos que lhe forem confiados pela Direcção. 
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SECÇÃO III 

 DO CONSELHO FISCAL 
 

Artigo 19º 
(Constituição) 

1 – O Conselho Fiscal é constituído por um Presidente, um Vice-Presidente e um 
Secretário. 

 
Artigo 20º 

(Competências) 
1 – São competências do Conselho Fiscal: 

a) Verificar periodicamente a regularidade das contas, quer no seu aspecto 
contabilístico, quer na sua correspondência com a situação real; 

b) Assistir às reuniões da Direcção sempre que for necessário; 
c) Examinar a escrita e toda a documentação da AD GENTES, sempre que o 

julgue conveniente; 
d) Dar parecer sobre o relatório e as contas a apresentar anualmente à Assembleia 

Geral; 
e) Dar parecer sobre o orçamento, o plano de actividades e quaisquer outros 

assuntos de natureza económica ou financeira; 
f) Solicitar a convocação da Assembleia Geral, sempre que o entender necessário. 

 
2 – As deliberações do Conselho Fiscal são tomadas em sessão, devendo para o 

efeito estar presente a maioria dos seus membros, e só são válidas se forem 
tomadas, por, pelo menos, dois votos. 

3 – O Conselheiro Espiritual deve estar presente em todas as sessões, podendo emitir 
o seu parecer em anexo ao parecer do Conselho Fiscal. 

4 – Em caso de necessidade, consideram-se membros suplentes do Conselho Fiscal 
os correspondentes membros da Mesa da Assembleia Geral. 

5 – O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente a cada doze meses e, 
extraordinariamente, quando necessário. 

 
Artigo 21º 

(Prestação de contas) 
A prestação de contas da Instituição observará os princípios fundamentais da 
contabilidade e as Normas Portuguesas de Contabilidade. 

  
 

SECÇÃO IV 
DO CONSELHEIRO ESPIRITUAL 

 
Artigo 22º  

(Constituição) 
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1 – O Conselheiro Espiritual será nomeado pelo Superior Regional da Delegação 
Portuguesa do Instituto Missionário da Consolata, por um período de três anos, 
renovável, sob proposta da Direcção da AD GENTES. 
2 – O Conselheiro Espiritual será um religioso da Consolata. 
 

Artigo 23º  
(Competência) 

1 – Compete ao Conselheiro Espiritual: 
a) Participar como animador do carisma do espírito solidário, cristão e eclesial, dado 

o carácter eclesial da associação; 
b) Oferecer a sua assistência formativa, moral e de conselho aos associados; 
c) Assistir e intervir, segundo a sua condição, na Assembleia Geral,  na Direcção e 

no Conselho Fiscal; 
d) Propor seminários, conferências e qualquer outra iniciativa que possa servir à 

formação dos associados; 
 
 

CAPÍTULO V   
DO PATRIMÓNIO 

 
Artigo 24º   

(Constituição) 
O património da AD GENTES é formado: 

a) Pelos bens móveis e imóveis próprios, e de todos os estabelecimentos mantidos 
que possui ou venha possuir, criar ou incorporar; 

b) Por doações e legados dos seus membros e de terceiros; 
c) Por parcerias, auxílios e subvenções de entidades públicas, privadas, nacionais, 

internacionais e multinacionais; 
d) Por rendas de ensino, actividades industriais, artesanais, comerciais e outras 

rendas decorrentes da administração do património e outras que venha auferir. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Artigo 25º 

(Alterações aos Estatutos) 
 

1 – Os presentes Estatutos poderão ser alterados pela Assembleia Geral, especialmente 
convocada para esse fim, a qualquer tempo, com a presença, no mínimo, de dois terços de 
seus membros.  
2 – As alterações deverão receber o parecer positivo do Superior Regional do Instituto 
Missionário da Consolata, ouvido o Conselheiro espiritual.  
 3 – As alterações terão de ser homologadas pela Conferência Episcopal Portuguesa.  
 

Artigo 26º 
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(Extinção da Associação) 
 

1 – A AD GENTES poderá ser dissolvida por decisão da Assembleia Geral, 
especialmente convocada para esse fim, com a presença, no mínimo, de dois terços de 
seus membros presentes. 
2 – A extinção da AD GENTES deverá ser homologada  pelo Superior Regional do 
Instituto Missionário da Consolata, ouvido o Conselheiro espiritual.  
3 – A sua extinção será apresentada à Conferência Episcopal Portuguesa para 
homologação final. 
4 – Em caso de extinção, os bens da Associação reverterão em benefício da Delegação 
Portuguesa do Instituto Missionário da Consolata e por esta serão aplicados de harmonia 
com as finalidades da mesma Associação. 

 
Artigo 27º 

(Interpretação dos Estatutos) 
 

1 – Em caso de dúvida e interpretação pontuais dos Estatutos, cabe à Direcção da AD 
GENTES esclarecer, ouvidos o Superior Regional do Instituto Missionário da Consolata 
e o Conselheiro Espiritual 
2 – Para situações de maior relevo, recorrer-se-á à Conferência Episcopal Portuguesa, 
após consulta à Assembleia Geral, se tal for oportuno e viável. 
 

 
-------------------- 

 
NOTA : Estes Estatutos da AD GENTES foram aprovados pela Conferência Episcopal 
Portuguesa em conformidade com o cânon 322 do Código de Direito Canónico, em 
08/01/2008 


