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Quais são os traços típicos de  

um frade franciscano? 

 

Discípulos do Senhor 

 

Na vida de um frade, o “Evangelho” é a referência essencial. Os 

valores que nos definem e que procuramos viver estão sintetizados 

nos três votos, ou “conselhos evangélicos”, de pobreza, castidade e 

obediência que professamos. Estes querem significar o primado de 

Deus na nossa vida e mostram o nosso desejo e empenho por um 
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“seguimento radical” como verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. 

Ele, de facto, é o nosso Tesouro, Ele é o Amor que basta; Ele é a 

Palavra onde nos devemos inspirar. Para viver estes ideais, São 

Francisco é o nosso inspirador e guia.    

 

Algumas notas tipicamente franciscanas: 

 

Sob o exemplo de S. Francisco e em referência à Regra que nos 

deixou, caracterizam-nos:  

 

  “A vida em fraternidade” porque um é o Pai que está nos 

céus. O frade, portanto, nunca é um “isolado”, mas sempre 

vive e opera numa comunidade, numa plena partilha de vida, 

ao lado de irmãos de várias idades, proveniências e culturas. 

Mas para o frade, todo o homem é seu irmão e isto vale no 

seu estar com todos!   

 

 “A oração” porque só o Senhor e a relação com Ele 

constituem o sentido de uma vida “de loucos” como a nossa! 

 

 “A pobreza evangélica” como expropriação de si mesmo e 

da posse das coisas materiais, para que Deus seja a única 

verdadeira riqueza. Porque se confia na Providência, para se 



ser pobres entre os pobres.   

 

 “A menoridade” para um estilo de relações e presença na 

Igreja, no mundo e para com toda a criatura como 

“pequenos”, em humildade, mansidão e bondade, sem 

arrogância ou prepotência. Sempre em atitude de conversão.  

 

 “O trabalho” com base nas respectivas capacidades, 

tendências ou necessidades e âmbitos (pastoral, missionário, 

cultural, caritativo…e também manual).  

 

 “O amor filial e a obediência à Igreja Católica e ao 

Papa” sucessor do apóstolo Pedro, assim como fez e nos 

recomendou o próprio S. Francisco.   

 

 “A itinerância” porque nos consideramos “estrangeiros e 

peregrinos”, em relação a lugares, encargos, tarefas, 

capacidades, afectos, portanto, sempre um pouco “precários”, 

sempre prontos a mudar, a separar-se, a recomeçar, a 

relativiza. Só Deus basta e nada mais de facto nos pertence!  

 

 “O pregar a penitência e a misericórdia”, mais com o 

exemplo e o testemunho de vida do que com as palavras; 



promovendo ajustiça e a paz; anunciando sempre, e a todos, a 

beleza do Evangelho; levando a peito os últimos e os 

pequenos em tantas obras de caridade e serviço.   

 

 “O hábito”, ou saio, é o hábito específico franciscano que nos 

distingue das outras ordens religiosas, criado pelo próprio S. 

Francisco e feito “em forma de cruz”.    

 

 "A felicidade" e a alegria do coração que nascem de uma 

atitude de abandono confiante ao Pai, em qualquer situação 

de vida, boa ou menos boa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Imita o que vês de bom nos outros!» ∙ S. Maximiliano Kolbe 
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