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Mas o hábito dos frades  

não é anacrónico? 

 

 

Entre as muitas questões que me chegam, muita curiosidade 

suscita sempre o nosso hábito religioso, a batina franciscana. 

Mas assim me escreve a irmã de um nosso postulante:   

 

“Estou muito preocupada e perplexa ao ver, no futuro, o 

meu irmão com um hábito tão anacrónico e um pouco 

ridículo!” – “Mas ainda tem sentido vestir-se de tal maneira 

neste nosso tempo?”  

 

A objecção não está fora de lugar para um vestido velho com 
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800 anos! Nós, franciscanos, porém, estamos convencidos que 

o nosso hábito seja ainda um “sinal” forte e hoje mais que 

nunca “provocatório” e de imediata "lembrança 

espiritual" numa sociedade sempre mais afastada, indiferente 

se não mesmo hostil a tudo aquilo que sabe de cristianismo. 

 

A este propósito, gosto de lembrar, em particular, como o 

hábito foi inventado, pelo próprio S. Francisco. O Pobrezinho 

de Assis, de facto, depois da sua conversão e a decisão de viver 

radicalmente o Evangelho, dizem as crónicas que 

“confeccionou para si uma veste que reproduz a imagem 

da cruz” (FF.1432)  para exprimir também no modo de vestir a 

sua total e absoluta adesão a Jesus Crucificado. Um 

ensinamento e um exemplo difícil de esquecer e abandonar 

para qualquer frade franciscano!  

 

O SIGNIFICADO DO HÁBITO   

 

É antes de mais, para o próprio frade, uma lembrança da sua 

consagração ao Senhor. Sempre que o veste, na verdade, o 

hábito recorda-lhe que não pertence mais a si mesmo, mas a 

Jesus Cristo e que, como religioso. é chamado a “revestir-se” 

dele sempre e cada momento. Com a sua forma de Cruz ele 

repropõe continuamente o seguimento de Jesus Crucificado a 

quem aderiu com a Profissão dos votos.    

 

O hábito é, porém, um sinal tangível e visível também no 

externo, para todas as pessoas e em todos os ambientes onde 

o frade se apresenta. Testemunha – e isto, por vezes, 



escandaliza e provoca alguém – que existem ainda pessoas que 

acreditam em Jesus Cristo e entregam toda a sua vida por Ele.  

 

Apresentar-se aos outros com o hábito, é sempre, portanto, 

também uma chamada de atenção à responsabilidade 

e fidelidade do religioso, para que não faça fazer má figura 

Aquele de quem se proclama discípulo de forma assim tão 

evidente.   

 

O hábito é um sinal de fraternidade e de pertença à nossa 

família franciscana e exprime bem a igualdade e o espirito de 

amor, compreensão e de unidade que sempre deve reinar 

entre nós todos.   

 

O hábito é também um forte sinal de pobreza. O frade é um 

homem livre das modas e dos requintes como das mil 

novidades sugeridas pelo consumismo contemporâneo que 

muito exalta a exterioridade e pouco a dimensão espiritual. O 

franciscano, portanto, sempre testemunha, também no modo 

de vestir, aquela sobriedade e essencialidade que leva a uma 

confiança incondicionada na Providência que não deixa faltar 

nada às suas criaturas.    

 

O hábito franciscano é, assim, o sinal de um a mais, uma clara 

indicação, hoje mais do que nunca, forte e provocadora que o 

Senhor Jesus pode ser ainda “o tudo” para vida de um homem. 

E só Deus sabe quanto esta nossa triste e cansada sociedade 

tenha necessidade de sinais evidentes que imediatamente lhe 

lembrem o Céu.    

 



Certamente, usar o hábito – digo-o por experiência pessoal – 

algumas vezes não é nada fácil: em certos contextos esperam-

te a zombaria, a altivez, a macerada indiferença. São, porém, 

muitas as ocasiões em que a presença de um frade logo cria 

familiaridade, exprime simpatia e proximidade, suscita 

questões, arranca sorrisos, oferece uma ocasião simples de 

encontro e diálogo e oração. Viva, portanto, o hábito 

franciscano e religioso!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Uma só coisa é necessária: estar próximo de Jesus! ∙ 

S. Pio de Pietrelcina 

CONTACTOS@FRADES MENORES CONVENTUAIS 

pastoralvocacional.ofmconv@gmail.com  

Facebook: Grupo São Damião 
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