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QUANDO E PORQUÊ – Um Frade deve mudar de 

comunidade? 

 

 

 

Caros amigos, 

o Senhor vos dê a paz. 

 

Entre as questões que frequentemente me são dirigidas está 

esta: Quando é que um frade é chamado a mudar de comunidade? E 

o que é que sucede? E porque é que se muda? 

Pois bem, antes de mais devemos ter presente a este 

propósito que nós frades franciscanos vivemos a dimensão da assim 

chamada ITINERÂNCIA.  
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O que significa? Quer dizer que o frade, por sua natureza não 

é chamado à estabilidade, mas é sempre "peregrino e forasteiro", 

sempre pronto a pôr-se a caminho com a mochila às costas. O frade 

é como o vento, vai onde o Espírito sopra, onde há necessidade, para 

onde é preciso partir, onde os superiores ou a comunidade ou a igreja 

veem bem uma sua presença, onde o Senhor o chama.   

 

O frade é assim também em virtude do voto de POBREZA: de 

nada e de ninguém, como de nenhum lugar ou tarefa ou mansão ele 

sabe que não deve apropriar-se ou misturar-se.  

 

O frade vive constantemente aquilo que lembra o evangelho, 

de ser um "SERVO INÚTIL" (cfr Lc17, 5-10), gastando em toda a parte 

as suas energias, a sua fé e inteligência, toda a sua vida na total 

gratuidade e disponibilidade para Jesus e o seu Evangelho...e basta!  

 

 

 



 

 

 

 

As mudanças de comunidade ou de encargos são indicadas 

por quem tem a responsabilidade da autoridade (o Ministro 

Provincial).  

Esta plena disponibilidade e liberdade interior que nos é 

pedida é muito bela, mas também por vezes bastante difícil! Difícil 

deixar lugares onde se trabalhou com amor, se cultivaram amizades 

e relações, em que tudo nos corria bem pastoralmente, onde se era 

conhecido e estimado.   

 

  



Voltar a partir, porém, recomeçar, colocar-se em discussão 

numa nova comunidade e em novos contextos, tem sempre o sabor 

de primavera, de uma qualquer coisa que renasce depois da morte, 

que traz frescura e novidade, que te obriga a rejuvenescer. O frade 

por isso "é sempre jovem"! 

 

A nossa vida de frades é, portanto, uma vida itinerante de 

convento em convento, de homens sempre em caminho em 

simplicidade e alegria e fraternidade, no seguimento de Jesus sob o 

exemplo de São francisco, para anunciar o evangelho a todos aqueles 

a quem o pai nos envia! Viva a Missão! 

 

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.com 

skand83@gmail.com 
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