
SEMENTES VOCACIONAIS 
Folha Vocacional dos Frades Menores Conventuais 

 

O que é o Noviciado? 

 

Paz a vós!  

Caros amigos à procura dos desejos do Senhor e da vossa vocação.  

Depois de termos já falado há tempos sobre o Postulantado como 

primeira experiência franciscana para um jovem, eis que o Roberto me 

escreve para saber mais sobre o  Ano de Noviciado – o passo 

sucessivo.  
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O que é o Noviciado? É o tempo de um “SIM” mais 

consciente e responsável! 

 

Trata-se de um ano verdadeiramente especial, vivido nada 

menos que junto da Basílica de São Francisco em Assis. Um 

ano em que o jovem recebe o hábito franciscano e “coloca à 

prova”  as suas intenções. Um tempo para aprofundar e 

verificar, na oração e na vida fraterna, a vocação já intuída e já 

em parte experimentada no Postulantado.   

 

Neste percurso o noviço é acompanhado e guiado por um 

“mestre” com o qual frequentemente se confronta em ordem à 

vida espiritual e ao discernimento vocacional.  

Muito espaço é dado depois ao conhecimento da vida e do 

carisma de S. Francisco, ao estudo da Regra de vida dos 

Frades Franciscanos, às Constituições da Ordem e aos vários 

documentos da Igreja sobre a Vida Consagrada, assim como à 

história franciscana e aos santos da família franciscana.   

 

No final do Noviciado, se o jovem está pronto, pronuncia os 

seus primeiros votos, a “Profissão simples” com a duração de 
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três anos. Trata-se dos assim chamados “Conselhos evangélicos” 

– os votos de obediência, pobreza e castidade – para se 

encaminhar com alegria no seguimento do Senhor Jesus e sobre 

os passos de S. Francisco, juntamente com os frades que se 

tornaram a sua nova família.   

 

Com respeito aos inícios do percurso vocacional – grupo São 

Damião, Postulantado – é chamado agora a um «SIM» 

decididamente mais belo e luminoso, mas que também mais 

consciente e responsável para com uma escolha definitiva de 

vida!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O silêncio é a linguagem de quem ama.” ∙ Sta. 

Clara de Assis 

CONTACTOS@FRADES MENORES CONVENTUAIS 

pastoralvocacional.ofmconv@gmail.com  

Facebook: Grupo São Damião 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frei Tibério – Lisboa Frei Pedro – Coimbra         Frei José Carlos / Frei André  –         

.                                            Viseu 
     

 tiberiozilio@gmail.com             fmcpedro@gmail.com            

freizecarlos@gmail.com 

skand83@gmail.com  

 

 

                    


