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      Lugares comuns acerca dos frades  
 

                        
 
É verdade que os frades passam a vida a rezar? 
 
  Caros amigos, são muitos as ideias que o “imaginário” 
atribui à vida dos frades franciscanos, nomeadamente se 
estes passam a vida a rezar… 
  Entenda-se que não. Para isso lemos um texto de São Tomás 
de Celano, primeiro biógrafo de São francisco de Assis:  
«Francisco procurava sempre um lugar apartado, onde se 
pudesse unir não só com o espírito, mas com todos os membros 
ao seu Deus. E se de repente se sentia visitado pelo Senhor, para 
não permanecer sem cela, fazia uma pequena com o manto.  
E se às vezes era privado disto, cobria o rosto com a manga, 
para não revelar o maná escondido […] por fim, se não lhe era 
possível nada disto, fazia um templo do seu peito. […] 
Dialogava frequentemente em voz alta com o seu Senhor: 
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prestava contas ao Juiz, suplicava o Pai, falava ao Amigo, 
brincava amavelmente com o Esposo. Deste modo dirigia toda 
a mente e o afeto a Deus: não era tanto um homem que rezava, 
quanto ele mesmo todo transformado em oração 
vivente» [2Cel 94; FF 681] 
 
  Esta frase final já diz tudo! 
 
“Não alguém que reza, mas uma oração vivente”! 
 
  Portanto os frades não são alguém que renuncia viver para 
se esforçar e dedicar a rezar, mas alguém que vive fazendo da 
vida uma oração… 
  Para nós, frades franciscanos a oração é um dos dois 
fundamentos da nossa vida, juntamente com a fraternidade. 
  Não existe vida franciscana sem oração, tal como não há vida 
cristã sem oração. 
  Assim, encontramo-nos para celebrar a Missa, a “Liturgia 
das horas”, isto é, rezar o Ofício de Leitura, as Laudes, as 
Vésperas, as Completas, etc…,  e cada um de nós, todos os dias 
procura também guardar preciosamente um tempo de 
oração pessoal, para saborear o Evangelho do dia, para estar 
com o Senhor Jesus cara a cara, pondo de parte tudo o resto.  
 
  Esta é a nascente da vida, não existe outra!  
Sem Ele, o que quereis que façamos? Precisamente nada! 
  À volta deste “espaço precioso” que é a oração comunitária 
e a pessoal, giram as outras dinâmicas que nos mantêm 
ocupados todos os dias. 
   A vida fraterna e os serviços. À semelhança e imagem de 
Francisco também nós frades fazemos muitas coisas além de 
“rezar”, contudo o nosso desejo é de nos sentirmos em cada 
momento em companhia do Senhor Jesus. 



 
“Ser uma oração vivente”, como se faz? 

  Com certeza, nenhum de nós é São Francisco! Posso dizer, 

por exemplo, que quando na cozinha me ponho a lavar os 

pratos brincando com um meu confrade, não é que naquele 

momento tenho precisamente a mente no Evangelho do dia, 

porém imagino que o Senhor esteja ali a rir comigo, a rir 

connosco… 

  Sim, não somos São Francisco, porém faz-nos bem sentir 

como ele estava com Jesus em cada momento, e pormo-nos 

também nós em caminho, não para nos impormos 

artificialmente de falar sempre a Jesus ou de Jesus, mas para 

experimentar pouco a pouco a sua presença discreta, 

silenciosa ou e até mesmo quando parece ausente, 

permitirmo-nos “brincar com Ele”, nem que seja no momento 

em que me sento ao computador! 

 

  Assim escreve ainda sobre Francisco o biógrafo de que já 

falámos anteriormente, relembro, Tomás de Celano: 

«Os frades que viveram com Francisco sabem muito bem como 

todos os dias, aliás, como em todos os momentos aflorava nos 

seus lábios a lembrança de Cristo; com quanta suavidade e 

doçura lhe falava, com quanto terno amor olhava para Ele. A 

boca falava pela abundância dos afetos do coração, e aquela 

nascente de amor que o preenchia por dentro, transbordava 

também de dentro para fora. Era de verdade muito ocupado 

com e para Jesus! Era Jesus ele levava sempre no coração, era 



Jesus que transmitia sempre pelos seus lábios, Jesus que 

escutava nos seus ouvidos, Jesus que via pela simplicidade dos 

seus olhos, Jesus que se deixava tocar pelas suas   mãos, Jesus 

em todos os outros membros. […], muitas vezes, encontrando-

se em viagem e meditando ou cantando Jesus, esquecia-se que 

estava em viagem e parava a convidar todas as criaturas ao 

Seu Louvor!» [1Cel 115; FF 522] 
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