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PORQUE É QUE OS 

FRANCISCANOS SE CHAMAM... 

"FRADES"? 

 

 
 

 

O Senhor me deu irmãos… 

 
 
 

  



 

Caros amigos:  

 

 Hoje respondo a uma pergunta (que não é dada por descontada) do Marco, 

um rapaz de 15 anos, e que diz respeito ao "FRADES" que nos distingue 

como franciscanos: 

 

 "Porque é que usais esta palavra - frades – para vos definir e que significado 

ela reveste dentro dos vários chamamentos e vocações na Igreja?"  

 

Para responder à pergunta de Marco, parto de uma outra fundamental que 

dirijo a todos vós: "Em que maneira e com que estilo de vida, és chamado a 

responder ao chamamento do Senhor? Sozinho? Com outras pessoas?"  

 

 De facto, com base em cada vocação específica, há diferentes tipos de 

estradas e de escolhas de vida que são possíveis na Igreja:   

 

O PADRE secular, por exemplo, responde ao Senhor de modo muito 

individual, com uma missão igualmente particular e bem definida (a 

paróquia). 

 

O MONGE vive num contexto comunitário, onde, porém o silêncio e o 

caminho pessoal resultam preponderantes. 

 

O EREMITA também passa os seus dias na solidão e na oração.  

 

Para o frade franciscano, a fraternidade, ou seja, o viver como irmãos, 

está no coração do seu chamamento e da sua vocação! Daqui nasce a resposta 

e o sentido do nosso chamar-nos "FRADES". 

 

A vocação franciscana é um caminho de maturidade para aprender dos outros 

e compreender os outros.  

 



 
 

 

 

«O outro» é sempre diferente de mim, e o Senhor dá-mo para me fazer crescer 

e melhorar. 

  

 Se olhamos para a história vocacional de São francisco descobrimos que no 

início da sua procura ele estava só, mas bem depressa, alguns companheiros 

e amigos ficaram seduzidos pelo seu estilo de vida, e assim uma pequena 

comunidade se formou à volta dele. Ele mesmo, descrevendo este facto, diz 

admirado: « O Senhor me deu irmãos! ».  

 

Esta expressão faz-nos também compreender como Francisco não escolhesse 

os frades com base no seu "curriculum" ou por particulares dotes ou carismas, 

mas simplesmente acolhesse cada um como um dom do Alto!  

 

 Do mesmo modo também nas nossas comunidades, não encontramos 

necessariamente as pessoas melhores ou perfeitas nem as mais interessantes 

ou simplesmente aqueles que pensam como nós...Mas é o mesmo Senhor a 

enviar os irmãos que Ele quer e escolhe! Esses são sempre um dom, não um 

peso ou um fardo! 

 



 

 

Mas então, quem é o frade perfeito? 
 

 Eis a pergunta que um jovem frade um dia colocou a São Francisco. 

 A essa, ele não respondeu indicando por exemplo, frei Bernardo ou frei Leão 

(que estimava muitíssimo), mas com sabedoria convidou a olhar paras as 

qualidades específicas de cada frade: a bondade de um, a inteligência de 

outro, a força de um terceiro, etc., nenhum excluído!  

 De cada um, certamente ele conhecia bem também os defeitos, mas 

mostrando antes de mais os dons e os talentos, quis assim indicar a via mestra 

para construir a vida fraterna e o modo de viver de uma comunidade 

franciscana! 

 

O ensinamento de São Francisco é simples: não existe um frade perfeito! 

Mas cada frade com a sua vida e a sua unicidade é chamado a construir 

a fraternidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTOS@FRADES MENORES CONVENTUAIS 

Facebook: Grupo São Damião 
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