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Padre ou frade? Qual é a diferença? 

 

Com frequência, quando encontro um grupo de jovens, adolescentes 

ou crianças, sobretudo depois de um testemunho vocacional, chega 

esta pergunta: «Mas que diferença é que existe entre um padre e 

um frade?». 
 

Não é só uma pergunta de crianças. É uma verdadeira e própria 

questão “eclesiológica”, isto é, sobre a natureza da Igreja e de 

algumas das suas componentes essenciais: o sacerdócio e a vida 

consagrada. Sem o sacerdócio a Igreja não está de pé. Sem a vida 

dos consagrados a Igreja é menos bela. Para procurar perceber com 

um olhar simples aquilo que diferencia, e faz assemelhar, estas duas 

vocações, é preciso ver a sua relação com Jesus.  



O Senhor Jesus, no curso do seu ministério público, foi seguido por 

muitas pessoas, homens e mulheres. Todos, mais ou menos 

explicitamente, por Ele chamados a partilhar a sua estrada. Se 

olharmos para o Evangelho de Marcos, notamos que vem narrado o 

chamamento de Simão e André, e logo a seguir também de Tiago e 

João (Mc 1, 16-20; cfr. 2, 13-14). Não são, porém, os únicos a 

sentirem-se convidados a seguir Jesus. Também o “jovem rico” ouve a 

proposta deste chamamento (Mc 10, 21). Mas sabemos que se vai 

embora noutra direcção, triste. A seguir Jesus há depois também 

algumas mulheres: só algumas delas estarão com Ele também aos pés 

da cruz (Mc 15, 40-41). Este primeiro chamamento faz destas pessoas 

discípulos. 
 

É uma coisa bem diversa quando Jesus, tendo-se retirado para o 

monte com vários discípulos, escolhe uma dúzia deles e a estes dá um 

mandato e um nome: constitui-os apóstolos (Mc 3,13-19; cfr. 6, 7-13). 
 

A Igreja associa o chamamento e o serviço típico dos apóstolos à 

hierarquia constituída pelo sacramento da Ordem. Os bispos são os 

sucessores dos Apóstolos: cada um deles guia a Igreja particular a ele 

confiada em comunhão com o Papa, sucessor do Príncipe dos 

Apóstolos. Qual é a peculiaridade dos bispos e daqueles a quem eles 

“delegam” as características mais importantes do seu sacerdócio, isto 

é, os sacerdotes?   
 

A vocação peculiar do bispo e do padre, e de certo modo também do 

diácono, é fazer aquilo que Jesus fez. E o que é que fez Jesus na sua 

vida e no seu ministério público? Essencialmente anunciou o 

Evangelho e realizou milagres e curas. O bispo, e o padre, com efeito, 

são tais para pregar a Palavra de Deus e realizar aqueles milagres que 

são os sacramentos. Através deles, Jesus opera para nós de modo 

indubitável.  
 

Por outro lado, na Igreja existem muitos homens e mulheres que, 

como muitos entre os discípulos do Jesus histórico, querem 

viver como Jesus viveu.  
 



Pretendem, de certo modo, fazer eles próprios aquilo que era 

essencial e típico do seu estilo de vida. Ele nunca se casou ou uniu a 

uma mulher: foi casto. Não teve nada para si, sobretudo nos últimos 

três anos de vida: foi pobre. Enfrentou a vida fazendo sua a vontade 

do Pai celeste: foi obediente. As características peculiares do estilo de 

vida que Jesus escolheu para si mesmo são os três votos que fundam 

a vida consagrada dos monges e monjas, dos frades e freiras, assim 

como de homens e mulheres consagradas embora permanecendo “no 

mundo”. Através deles, a vida de Jesus está ainda viva e actual no 

meio dos homens de qualquer época.  
 

Todos sabemos que de religiosos e consagrados existe na Igreja uma 

enorme variedade. Ou seja, pode-se viver a castidade, pobreza e 

obediência de Cristo de modos extremamente diversos: na clausura 

extrema do Cartuxo, no acompanhamento dos jovens do Salesiano, na 

contemplação da Carmelita, na solicitude pelos doentes do Camiliano, 

no estudo e na pregação do Dominicano, na fraternidade e 

menoridade do Franciscano. E não só! Como as duas vocações 

evangélicas – discípulo e apóstolo – coincidiram nas pessoas dos 

Doze, assim hoje as duas vocações à consagração religiosa e ao 

sacerdócio ministerial chegam a coincidir por vezes na mesma 

pessoa. De modo muito evidente no caso de congregações nascidas e 

crescidas como clericais, como os Jesuítas ou os Salesianos. Mas isto 

acontece muitas vezes também em famílias religiosas que poderíamos 

definir “mistas” como franciscanos ou carmelitas. 
  

Mas então porque é que os padres, não obstante as várias polémicas 

que periodicamente se relançam nos jornais, continuam a viver no 

celibato – assim se chama a sua “promessa de celibato” –, se isto 

afinal é “típico” da forma de vida religiosa como “voto de castidade”? 

Porque desde os primeiros séculos, muitas igrejas locais de tradição 

latina consideraram importante que os seus padres, para poderem ser 

bons apóstolos, fossem também discípulos. Da série: o modo melhor 

para realizar as acções de Cristo é fazê-lo a partir de um estilo de vida 

o mais possível semelhante ao seu. Isto é, celibatários. Mais tarde, o 



Papa são Gregório VII pensou bem em estender esta disciplina a 

todos os padres latinos – rito romano, ambrosiano, entre outros. 
 

Resta o facto de que, como testemunha a disciplina das Igrejas 

orientais, e não só, dos padres casados, para aceder ao sacerdócio o 

celibato não é uma conditio sine qua non teológica, mas disciplinar. 

Ou seja, a Igreja romana decidiu admitir ao sacerdócio apenas aqueles 

que se sentem chamados a viver no celibato. Mas esta é uma outra 

história. Eis em conclusão a que coisa se pode reduzir a diferença: 

 

 os padres são chamados e enviados para fazer aquilo que 

Jesus fez, e talvez consigam fazê-lo melhor se também 

viverem como Ele.  

 os frades são, antes de mais, para  viver como Jesus viveu, e, 

por isso, muitos deles estão numa condição óptima para se 

poderem também dedicar às suas obras mais importantes: 

evangelho e sacramentos. 
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