
SEMENTES VOCACIONAIS 
Folha Vocacional dos Frades Menores Conventuais 

TORNAR-SE FRADE: 

QUE REQUISITOS SÃO NECESSÁRIOS?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Assis: Dois jovens noviços.  

Caros amigos, aproveito de um pedido que me chegou do Nicola 
(23 anos – de Milão) para voltar a alguns passos indispensáveis no 
caminho vocacional. Pergunta-me sobre os "REQUISITOS para ser 
frade"; podeis ler a resposta que lhe mandei em privado e que aqui 
em parte relato. A todos um bom caminho e sempre disponível para 
responder às vossas questões. 

 

RESPOSTA A NICOLA  
 

(…) Perguntas-me sobre os "requisitos" necessários para ser 
frade!? Eis algumas pistas de reflexão: 

 



A vocação é DOM 
 

A premissa fundamental é que a vocação se recebe como um 
DOM, não a merecemos por particulares exames ou metas 

alcançadas, por dotes ou "requisitos" especiais, mas o Senhor chama 
quem quer, como quer e quando quer. De facto, o seu convite nasce 
de um olhar de amor privilegiado e misterioso oferecido em absoluta 
gratuidade. Portanto, para "ser" frade, o primeiro “requisito" 
fundamental é o próprio chamamento!  

 

A vocação é RESPOSTA 
 

A proposta do Senhor não constitui nunca numa obrigação ou 
um dever irrenunciável a acolher contra nós mesmos. Trata-se 
sempre de um convite doce e apaixonado, "um se queres...segue-me" 
amoroso e forte e ao mesmo tempo, porém, nunca prende ou obriga. 

 É uma sugestão de amor e só como tal pode ser acolhida: o 
amor, de facto, não se impõe, não pode ser pretendido! O amor exige 
sempre uma resposta livre.  

 

A vocação é ALEGRIA  
 

O chamamento à vida religiosa, a ser frade, é portanto, o convite 
a uma plenitude de vida da parte do Senhor. A alegria do coração é 
disso, sempre um indício, um sinal de autenticidade; uma alegria 
que vai além dos fáceis entusiasmos como os inevitáveis momentos 
de dificuldade.  

 

A necessidade de um DISCERNIMENTO 
 

Diante de uma intuição, um desejo, uma interrogação 

vocacional, em todo o caso, a primeira coisa a fazer é a de realizar 
um sério e sincero "discernimento" sobre a vocação. É importante, 
com paciência e humildade e fé, compreender se de verdade esta é a 

estrada que o Senhor te quer indicar e se é esta que o teu coração 
deseja abraçar. Como proceder a este propósito? 

 

 



Eis 4 passos irrenunciáveis: 
 

A oração: A oração é o respiro, é a vida e a luz de cada vocação 
religiosa. Um frade que não reza, inevitavelmente perde-se e vê 

sempre desaparecer dolorosamente e dramaticamente bem 
depressa o sentido do seu chamamento e da sua escolha.  

Esta tem motivo de ser só em relação ao Senhor Jesus e a uma 
ligação íntima e forte com Ele que só a oração alimenta e vivifica. 

Assim é para cada jovem que traz no coração um chamamento á 

vida consagrada: se falha a oração, este dom depressa fica 
escurecido, arrumado, ou desvalorizado... Mas a sua vida, sem este 

Dom, como é que será? 
 

Um Padre (ou uma madre) espiritual: Ser-te-á muito útil ter 
um guia, um padre (ou uma Madre) espiritual, um bom sacerdote 
ou religioso/a que te acompanhe no discernimento, que te ajude a 
crescer na fé e no amor de Jesus e da sua Palavra e na oração; que te 
seja sempre de guia e companheiro de viagem... Sem o qual, não irá 
a lado nenhum. Reza, portanto, ao Espírito Santo para que te ponha 
esta pessoa ao teu lado... 

A este propósito, se o desejas e me dizes onde moras, poderei 

aconselhar-te algum confrade franciscano que esteja mais perto de 
ti e a quem te podes dirigir com confiança.  

 

Um caminho num Grupo Vocacional: Além disso, (esta é a 
minha experiência com muitos jovens) será importante que tu 

possas percorrer um "caminho de verificação" dentro de um grupo 
de procura vocacional, onde poderás encontrar outros jovens e 
confrontas-te com eles. Verás que também eles se põem as tuas 
mesmas questões, que vivem os mesmos medos, os mesmos sonhos. 

Nós frades franciscanos propomos em muitas regiões de Itália estes 
cursos vocacionais, e sempre muitos são aqueles que aderem.  

Por exemplo, o curso vocacional em Assis, no mês de agosto). 
Para o Norte de Itália, em particular, eu com outros frades, sigo o 
GRUPO SÃO DAMIÃO. Trata-se de um encontro mensal (um fim de 
semana) que habitualmente se vive em Brescia (no antigo convento 



São Francisco e sede do postulantado). Um caminho que sempre se 
revela de capital importância para quem o frequenta e quer 

compreender a vontade de Deus na própria vida.  
Se queres mais detalhes aparece! 

 

Uma experiência de vida num convento: Por fim, como 
última indicação, ser-te-á de grande ajuda fazer alguma 
experiência concreta dentro de um dos nossos conventos ou 
realidade caritativa ou pastoral ou missionária e assim ver mais 

de perto a nossa família franciscana. 
 

Eis, portanto, 4 indicações muito importantes! Com certeza 
faltam outras que espero poder comunicar-te quando nos 
pudermos encontrar pessoalmente, e conhecermo-nos melhor, 
ou então que poderás partilhar com o teu guia espiritual; todo o 
caminho é sempre também muito pessoal e ligado à história de 
cada um. 
 
   Pensa nisto!  
 

                                      

 

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.comm

skand83@gmail.com  


