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irmãos de Cristo, profundamente unidos a Ele, primogênito entre muitos 
8,29); irmãos entre si pelo amor mútuo e pela cooperação para 

servir ao bem da Igreja; irmãos de todo homem e mulher pelo testemunho da 
caridade de Cristo para com todos, especialmente, para com os menores, os 
mais necessitados; irmãos para fazer que reine na Igreja a fraternidade maior. 
(Vita Consecrata, n.60). 

 

Para refletir sobre o tema proposto2, devemos primeiramente delimitar alguns ângulos de 
abordagem. O sujeito em questão é um homem consagrado em um instituto de Vida Religiosa 
Consagrada, no período pós-conciliar, especialmente em tempos de Francisco. Tais recortes, visam 
dar por superados períodos e mentalidades que desqualificavam a figura do religioso irmão, seja por 
sua formação insuficiente ou sua limitada atuação missionária. 

 
Toda a eclesiologia reconfigurada pelo Concílio Vaticano II e suas consequências na VRC 

apontam para um outro horizonte. Afinal, 
que qualquer outro fator sob  (A Vida 
Fraterna em comunidade, n.2). Não é possível pensar o irmão religioso sem pensar a própria vocação 
e missão da Igreja, pois, toda a reflexão sobre a ministerialidade dos diversos estados de vida só será 
possível quando cada cristão batizado se sentir chamado e enviado pelo Mestre de Nazaré. Enquanto 
a vida cristã for dividida em cristãos de primeira, segunda ou até terceira categoria, não avançaremos 
em nada a este respeito. 

 
Partamos primeiramente de uma reflexão eclesial, sobretudo referente à VRC, para num segundo 

momento fixar o olhar sobre o religioso irmão e sua vocação e missão. 
 
 

I. OS RELIGIOSOS LEIGOS NOS DOCUMENTOS CONCILIARES 
 
Apesar de haver grandes nomes de religiosos dentre os peritos do Concílio e muitas casas 

religiosas terem sido usadas pelas comissões, podemos dizer que as reflexões conciliares não 
despertaram um maior aprofundamento a respeito da Vida Religiosa como um todo, como veremos.  
 

a) Lumen Gentium: a Igreja povo de Deus 
 

O modelo eclesiológico proposto pela Constituição Lumen Gentium (21.11.1964) faz um resgate 
da dimensão batismal dos fiéis, afirmando seu pertencimento ao povo de Deus: aprouve a Deus 
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salvar e santificar os homens, não individualmente, excluída qualquer ligação entre eles, mas 
constituindo-os em  Este 
sacerdócio comum dos fiéis é exercido sob a dimensão hierárquica e laical, as quais mbora se 
diferenciem essencialmente e não apenas em grau, ordenam-se mutuamente um ao outro; pois um e 

 
 
Esta compreensão fora igualmente usada no capítulo 5, vocação de todos à santidade 

: Nos vários gêneros e ocupações da vida, é sempre a mesma a santidade que é cultivada 
por aqueles que são condu  41). Este capítulo sobre a santidade da 
Igreja serve de base ao próximo (capítulo), sobre os religiosos, que nos interessa estritamente. 

 
Os religiosos não se diferenciam dentro do conjunto do povo de Deus nem pelo seguimento de 

Cristo em toda a radicalidade possível nem pela santidade de vida decorrente desse seguimento. Isso 
é comum a todos. O que varia é o modo de responder e de viver a vocação à qual cada um foi chamado. 
Diz Lumen Gentium: 
p
44).  

 
O que especifica a Vida religiosa é a profissão dos conselhos evangélicos. Lumen Gentium 

apresenta os conselhos evangélicos no capítulo 5 (sobre a santidade) e não no capítulo 6 (sobre os 
religiosos). O proprium Esses homens e essas mulheres, 
consagrados para a missão de Jesus, procuram ser um sinal que recorda a todo o povo de Deus o 
essencial da vida cristã: a primazia de Deus e a adesão a Jesus, único Mestre. Querem ser uma 
recordação viva da fraternidade de Jesus. [...] Não há vocações melhores ou piores  (FERRE, 2015).  

 
Como Lumen Gentium estabeleceu dois grupos de batizados, clérigos e leigos, onde se situa 

propriamente a Vida Religiosa? O documento não resolve a questão, afirma somente que 
 Talvez a melhor via de 

interpretação seja a de liminar, entre o estado clerical e o laical, comungando de ambos os estados: 
de maneira análoga à natureza escatológica do estado de vida religiosa, que supõe uma tensão entre 

o já e o ainda não do Reino de Deus, também a VRC masculina tem que lidar com a tensão relacionada 
com essa dupla pertença decorrente da sua natureza liminar. Ela vive a tensão da identificação quer 

  
 

Ao não pertencer à estrutura hierárquica da Igreja, embora sentindo-se, profundamente, 
membros dela, o religioso-Irmão se converte no que J. B. Metz chamava de memória perigosa e 
subversiva para uma Igreja sempre em busca de uma fidelidade renovada. Anuncia assim um novo 
modo de ser Igreja, mais fraterna, mais participativa, uma Igreja-comunhão que não só tem o rosto 
de Pedro, mas os traços de Maria; e com ela, mãe e protótipo da Igreja, completa a inacabada 

 (FERRE, 2015). 
 
 

b) Decreto Perfectae Caritatis  
 
O documento sobre a conveniente renovação da vida religiosa (28.10.1965), está inserido das 

proposições da Lumen Gentium. Seguindo a motivação conciliar, propõe a volta 
vida cristã e à genuína inspiração dos Institutos, mas também a sua adaptação às novas condições 

C 2). Este encontro com o Evangelho e com a primeira intuição fundacional foi um 
vigoroso impulso em direção à aquisição do verdadeiro espírito que anima a fraternidade. Onde o 
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encontro com essas fontes e com a inspiração originária foi parcial ou fraco, a vida fraterna correu 
riscos e também teve certa diminuição de vigor A Vida Fraterna em Comunidade, n.1). 

 
Dediquemos mais atenção ao número 10, intitulado:  A primeira frase 

dessa sessão pode passar desapercebida, mas para nós é de fundamental importância: A vida religiosa 
laical, tanto de homens como de mulheres, constitui em si mesma um estado completo da profissão 

C 10). Ninguém ousa refletir sobre a dimensão laical e sua completa 
consagração da VR feminina. A questão se impõe referente aos homens consagrados, os quais devem 
entender-se e serem entendidos como plenamente consagrados, sem nenhum demérito ou 
incompletude. Por vezes, em muitos religiosos encontramos uma certa baixa estima e também no 
conjunto da Igreja, entre clérigos (diáconos, padres e bispos) uma ideia de que esses homens ficaram 

religiosos irmãos em institutos clericais. Mas 

 
 
Voltemos ao número 10 de PC. O Concílio afirma que tem a vida religiosa laical com grande 

estima, , à missão pastoral da Igreja na educação da juventude, cuidado dos doentes e 
 Pensar na utilidade da Vida Consagrada pode nos remeter a questões relacionadas 

ao ser e ao fazer de nossa vida, uma vez que ser e fazer são elementos constitutivos da vida de todas 
as pessoas. Mais à frente refletiremos sobre a identidade do religioso irmão a esse respeito. 

 
O número 10 termina dizendo que é possível que alguns religiosos irmãos recebam as ordens 

sacras, por disposição do Capítulo Geral, para atenderem às necessidades do ministério sacerdotal 
nas suas casas . Algumas congregações se adequaram neste sentido, outras baniram definitivamente 
esta possibilidade nos capítulos gerais que se seguiram. 

 
Ao concluir este sobrevoo conciliar do ponto de vista da Vida Religiosa laical, a impressão que 

fica é que o tema da Vida Religiosa Consagrada (VRC) foi tratado pelo Concílio mais sob o acento 
nas normas disciplinares para orientar sua adaptação às novas condições dos tempos atuais do que em 
aprofundar os problemas teológicos da Vida Religiosa. 

 
 
c) O sínodo sobre a Vida Religiosa consagrada 
 
Após os sínodos dedicados aos leigos (1987) e aos presbíteros (1990) foi a vez de a Vida 

Religiosa ser refletida no período pós-conciliar (1994). No instrumentum laboris a questão da vocação 
laical apareceu várias vezes, muitas delas defendendo a participação dos religiosos leigos dos seus 
respectivos governos, em se tratando de institutos clericais. 

 
Em 1996 foi publicada a Exortação Apostólica pós-sinodal Vita Consecrata, cujos números 60 

e 61 são dedicados aos religiosos irmãos3. O papa João Paulo II reconhece a ministerialidade dos 
religiosos irmãos, os quais participam na missão de proclamar o Evangelho e do testemunho da 
caridade na vida de cada dia. Tal ministério exige então uma adequada formação humana, espiritual, 
teológica, pastoral e profissional. 

 

                                                           
3 Ambos os números têm mais de 700 palavras. Perfectae Caritatis apresenta a questão dos religiosos irmãos em 
pouco mais de 100. 
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Se Lumen Gentium teve dificuldade em refletir a identidade da VRC perante os demais batizados, 
Vita Consecrata igualmente avançou pouco. O documento acentua o caráter batismal dos fiéis, dizendo 

todo aquele que foi regenerado em Cristo é chamado a viver, pela força que lhe vem do dom do 
Espírito, a castidade própria do seu estado de vida, a obediência a Deus e à Igreja, e um razoável 

 Sendo assim, não reside aqui 
o diferencial da VRC perante as demais vocações. E continua o texto: 
não comporta o chamamento ao celibato ou à virgindade, a renúncia à posse dos bens, e a obediência 
a um superior, na forma exigida pelos conselhos evangélicos. Portanto, a profissão destes últimos 
supõe um dom particular de Deus não concedido a todos, como Jesus mesmo sublinha no caso do 
celibato voluntário  (cf. Mt 19, 10-12; VC 30). 

 
Ao tratar dos presbíteros religiosos, Vita Consecrata não consegue se desvencilhar na reflexão 

desta identidade:  sacramento da Ordem encontra uma fecundidade peculiar em tal consagração, 
 Ora, 

para um presbítero diocesano ocorre algo diferente? 
 
Em seguida, o texto apresenta a 

fraternidade. 
chamados a ser irmãos 
(Rm 8,29); irmãos entre si, no amor recíproco e na cooperação para o mesmo serviço de bem-fazer 
na Igreja; irmãos de todos os homens, no testemunho da caridade de Cristo para com todos, 
especialmente os mais pequeninos, os mais necessitados; irmãos para uma maior fraternidade na 

. 
 
E continua o número 60 da VC: 

simultaneamente da vida cristã e consagrada, os religiosos irmãos lembram eficazmente aos próprios 
religiosos sacerdotes a dimensão fundamental da fraternidade em Cristo, que hão-de viver entre eles 

(Mt  
 
  
d) O Ano da Vida Religiosa 
 
Em 2015, o jesuíta Bergoglio, após dois anos à cátedra de Pedro, instituiu o Ano da Vida 

religiosa. Em sua carta de convocação, o Papa Francisco convidou a VRC a ver o presente com alegria, 
o passado com gratidão e o futuro com esperança, motivando todas as pessoas consagradas a 

projetos, os valores que as moveram, a começar dos Fundadores, das Fundadoras e das primeiras 
4  

 

Podemos neste breve documento eleger as palavras Evangelho  e comunhão  como suas ideias 
mais agudas: a) o evangelho, tomado como  para a vida de cada dia e para as opções que 
somos chamados a fazer. b) E a comunhão, motivada no interior de cada instituto e de uns para com 
os outros, para então se abrir a um campo maior. 

 
No espírito do Ano da Vida Consagrada, a Congregação para os Institutos de Vida Consagrada 

publicou o documento v  sobre a identidade e missão do religioso irmão na 

                                                           
4 FRANCISCO, Carta Apostólica às pessoas consagradas para proclamação do Ano da Vida Consagrada 

(21.11.14). 
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Igreja. Não vamos nos delongar em apresentar a estrutura do texto, mas olhar diretamente para aquilo 
que nos interessa de modo especial nesta oportunidade: qual a ministerialidade do religioso leigo na 
Igreja? 

 
 
 

II. A IDENTIDADE E MISSÃO DO RELIGIOSO IRMÃO NA IGREJA 
 

 identidade da pessoa consagrada depende do amadurecimento espiritual: 
é obra do Espírito, que impele a conformar-se a Jesus Cristo, conforme aquela 
particular modalidade que é dada pelo carisma originário, mediação do 
Evangelho aos membros 
comunidade, n. 36).  

 
Uma das marcas do Concílio foi a ênfase dada à comunhão de todos os batizados em torno do 

mesmo mistério de Cristo, entendidos como Povo de Deus, congregados pela ação do Espírito do 
Senhor. Os religiosos irmãos encontram o seu habitat natural neste contexto de comunhão, por sua 
pertença ao Povo de Deus e também unidos a todos aqueles que, desde a consagração religiosa, 
refletem a essência da Igreja, mistério de comunhão. Nela, eles mantêm viva a exigência da 
fraternidade como confissão da Trindade (cf.VC 41-46).  

 
Esta comunhão eclesial será exercida em aspectos internos na Igreja, como a dimensão 

sacramental advinda do batismo, a pertença ao Povo de Deus, solidariedade por todos os injustiçados 
da terra, e também integrando os elementos da secularidade 
do mundo do trabalho, importando-se com os fracos e desf , 10, §5). O 
documento, dessa forma, destaca a integração pessoal da laicidade e da sacralidade, do sagrado e do 
profano na vida do irmão, 

 (Todos vós..., n.10, §4).  
 
O irmão é chamado a viver esta espiritualidade encarnada e unificadora, não somente pela escuta 

da Palavra, nos sacramentos, na liturgia, na oração, mas também na realidade cotidiana, em todas as 
tarefas, na história do mundo, no projeto temporário da humanidade, na realidade material, no trabalho 
e na técnica. Tal espiritualidade é baseada numa visão profunda da unidade do projeto de Deus: é o 
mesmo Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quem criou o mundo e quem o salva. Trata-se de levar 
toda a vida à oração e que a oração continue na vida (cf. (Todos vós..., n.19).  

 
O que se destaca na identidade do religioso Irmão é talvez seu caráter integrador, unificador. 

Sendo um leigo consagrado, o Irmão procura superar, em sua própria vida, a dicotomia entre o sagrado 
e o profano, e descobrir as pisadas de um Deus cuja presença não está limitada por tempos ou espaços 
específicos. -Irmão, o mundo é um lugar de encontro com Deus, de missão e de 
santificação; descobre e experimenta Deus nas realidades temporais próprias de seu ministério. Essa 
é a mística do religioso-Irmão, também chamada espiritualidade encarnada ou apostólica. Faz dos 
Irmãos contemplativos na ação, monges na cidade, pessoas que não se contentam com leituras 
superficiais da realidade, mas que a perfuram com o olhar de Deus para descobrir suas pegadas e 

 
 
Numa outra circularidade vocacional, o leigo comprometido com o mundo recorda ao religioso 

irmão, que ele não pode ser indiferente à salvação da humanidade, nem ao progresso na terra. O irmão 
recorda ao leigo que o progresso na terra não é o objetivo final, e aponta para o sonho de Deus, numa 
dimensão superior aos olhos humanos (cf. (Todos vós..., n. 17).  
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Para refletir sobre a identidade do religioso irmão, o texto da Sagrada Congregação funda a 

identidade cristã em dois ícones ligados à última ceia: a eucaristia dos sinóticos e o lava-pés, de João. 

Todos vós..., n. 12). 
 
O irmão faz experiência do amor de Deus e o proclama às demais pessoas, tornando-se mediador 

do amor de Deus, num mundo contraditório, injusto, e igualmente belo e pleno da Graça de Deus. 

seja, da vivência diária de seu sacerdócio batismal Todos vós..., n. 23). 
 

-nos como pessoas que dão aula, que estão com os jovens, atendem enfermos, coordenam 
a catequese, trabalham em obras sociais, mantêm obras apostólicas, colaboram em mil detalhes da 
missão, ou têm uma presença discreta no silêncio de um mosteiro. Sim, isto é um pouco do que o Irmão 
faz; mas trata-se de uma visão exterior e superficial. O Irmão, por certo, faz muitas coisas e, inclusive, 
muita gente o avalia positivamente; consideram-no bom profissional e grande trabalhador. Isso, 
porém, não é nenhuma exclusividade: há muitas pessoas assim, nos mais variados âmbitos. Para 
aprofundar mais a identidade do Irmão, é preciso perguntar o como e o porquê desse agir; ou seja, é 
preciso aprofundar o ser.  (FERRE, 2015)  

 
O Irmão, na Igreja, é muito mais do que mão de obra barata. Quando os Irmãos convivem, 

compartilham e colaboram com leigos e com sacerdotes, opera-se uma osmose em que cada grupo 
descobre e firma sua própria identidade; então tomamos consciência de que o que somos é mais 
importante do que o que fazemos.  Por uma parte, avaliam o que há no coração do Irmão, dando 
sentido à sua vida  a consagração, a espiritualidade, a vivência comunitária, seu sentido da missão 
e seu carisma específico. Por outra parte, os Irmãos redescobrem e reconhecem a vocação do leigo e 
do sacerdote na Igreja. São relações baseadas na comunhão  (FERRE, 2015). 

 
 

A dimensão profético-missionária 
 

A comunhão e a missão estão profundamente ligadas entre si, compenetram-
se e integram-se mutuamente, ao ponto de a comunhão representar a fonte e, 
simultaneamente, o fruto da missão: a comunhão é missionária e a missão é 

Christifideles Laici 32). 
 
Pensar na dimensão missionária da consagração, não é, simplesmente, pensar em atividades 

apostólicas externas. O mistério de Deus salvador brota como uma fonte na comunidade, que é vivida 
entre os irmãos e projeta-se na missão eclesial. Retorna, portanto, à comunidade e realimenta sua vida 
a partir da realidade experimentada na missão (Todos vós..., n. 23).  

 
A figura do profeta, como nos mostram as Escrituras, é emoldurada por conflitos pessoais e por 

seus contextos. essoas que, às vezes, resistem a transmitir a mensagem, que sentem sua própria 
fragilidade e limitações; pessoas que sabem que vão entrar em conflito pelo que anunciam e 
denunciam; porém, no fundo, pessoas que se deixam seduzir pelo Senhor, conscientes de que sua força 
não vem deles mesmos, mas de Deus. Nesse povo de profetas, se insere a missão do religioso-Irmão, 
como indivíduo e como comunidade: viver e proclamar a profecia da fraternidade, na sociedade e na 
Igreja. (FERRE, 2015). 
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É importante ressaltar o valor da comunidade religiosa
A comunidade inteira é responsável pela missão que a Igreja lhe confiou. 

é, portanto, para os irmãos, uma experiência mais que um lugar; ou melhor ainda, os irmãos vivem 
em comum, reúnem-se num lugar para vivenciar mais profundamente esta experiência. Desta forma, 
eles respondem ao apelo de ser peritos em comunhão, sinais eficazes da possibilidade de viver 
relacionamentos profundos enraizados no amor de Cristo  (Todos vós..., n. 24). 

 
A profecia é exercida primeiramente pelo próprio estilo de vida, em um mundo que preza pela 

competição, pelo consumo, pelo desfrute. A fraternidade de irmãos é um lugar de múltiplos 
compromissos, de interdependência mútua, de concórdia e solidariedade que se abre e se projeta para 
o exterior, num modo de vida 
(Todos vós..., n. 25). Num processo de conversão permanente, é chamado a voltar continuamente ao 
essencial à sua missão profética na Igreja: viver a fraternidade como um dom recebido de Deus e 
construí- Todos 
vós..., n.26). 

 
Em sua recente viagem ao Chile (janeiro de 2018), Papa Francisco exortou os religiosos que 

compromisso de não esperar por um mundo ideal, uma 
comunidade ideal, um discípulo ideal para viver ou para evangelizar, mas criar as condições para 
que cada pessoa abatida possa encontrar-se com Jesus. Não se amam as situações nem as 
comunidades ideais, amam-  

 
A pessoa consagrada está 'em missão' em virtude de sua própria consagração, expressa segundo 

o projeto do Instituto. Antes das obras exteriores, a missão realiza-se em tornar Cristo presente, no 
mundo, através do testemunho pessoal (cf. Todos vós..., n. 28). Missão assim não é uma tarefa, mas 
uma identidade. Eu sou uma missão nesta terra e para isso estou neste mundo. 

 
Quanto aos lugares onde os religiosos irmãos são chamados a estar, não podemos esquecer das 

provocações do Papa Francisco a respeito das periferias existenciais, ou aquelas novas pobrezas novas 
misérias sob as multíplices formas nas quais se apresentam nas diversas regiões do mundo, lesadas em 
seus direitos (cf.EG 191; Vida Fraterna em comunidade, n. 67).  

 
Hoje, mais do que nunca, o mundo necessita de consagrados que, a partir do coração das 

realidades seculares e da vida humana, testemunham que conhecem e amam o Deus da vida (Todos 
vós..., n. 31).  

 
 

III. A TEOLOGIA DO JESUS IRMÃO 
 
O chamado a viver a fraternidade de Jesus é a essência da vocação do 
religioso-Irmão. É um chamado para todo o povo de Deus, porém o Irmão o 
assume como objetivo próprio, vive-o e quer ser memória viva dessa 
fraternidade. Esse é o presente recebido (FERRE, 2015). 

 
Dentre tantos olhares sobre o mistério da encarnação do Filho de Deus, que a própria VRC tão 

bem identificou em suas várias concepções, a dimensão do Jesus irmão nos chama a atenção na 
presente oportunidade. Esta abordagem teológica em nada se contrapõe ao do Jesus sacerdote-pastor, 
mas a complementa. Pelo contrário, afirmar de maneira unilateral a dimensão sacerdotal de Jesus pode 
levar, como levou, a uma ênfase clerical, hierárquica da Igreja, que acaba por obscurecer o caráter 
fraterno da comunidade eclesial.  
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É interessante ver como no Evangelho se dá uma tomada de consciência progressiva do Jesus-

irmão. Os apóstolos, que se sentiram discípulos do Jesus-Mestre, escutam na última ceia que o Mestre 
já não os quer servos, mas amigos. E Jesus ressuscitado se refere a eles com o nome de irmãos quando 

Vai dizer a meus irmãos: subo para junto do meu Pai, que é Pai de 
   

 
 
Contribuições do Antigo Testamento 
 
No AT, o termo hebraico correspondente a irmão é ah, que significa, primariamente, filho dos 

mesmos pais, podendo significar, também, outros parentes masculinos, como sobrinhos e irmãos 
adotivos. Os equivalentes gregos são (adelphos) e seu correspondente feminino  
(adelphé), que significam filho/filha da mesma mãe. E mesmo significando primeiramente o aspecto 
biológico, logo foi associado ao sentido figurado, considerando irmão conforme a pertença à aliança 
com Deus. Para o indivíduo [no Antigo Testamento], o irmão era alguém que pertencia, como ele, 
não a qualquer povo, mas ao único povo escolhido de Deus. Isso significa que a fraternidade não 
depende meramente de uma descendência racial comum, mas de uma comum eleição por Deus  (cf. 
RATZINGER Apud SATLER, 2015, p. 28). 

  
Israel ao mesmo tempo que considera toda pessoa uma irmã por meio de Abraão, tornou-se 

sectária em relação aos demais povos. Jesus parece ter suas ressalvas quanto a esta tendência 
exclusivista:  

  
 
A palavra próximo  (plesion), em hebraico rea ; ao mesmo tempo que esta 

palavra indica a relação entre os membros de Israel, indica também alguém de fora deste círculo, mas 
que reside no país. Para um israelita, todos os demais israelitas são próximos, mas, de maneiras 

e a 

 
 
Contribuições do Novo Testamento 
 
Se no AT predomina o sentido biológico nas ocorrências da palavra irmão, aproximadamente 

metade das ocorrências dos termos adelphos/adelphé no Novo Testamento é usada de maneira 
figurativa/espiritualizada, para falar das relações entre o povo de Israel ou entre os cristãos. Adelphos 
ocorre pelo menos 343 vezes no Novo Testamento, 13 das quais nos Atos dos Apóstolo; Adelphé é 
usada 25 vezes. Não há, entretanto, uma uniformidade no uso do termo.5  

 
Com sua prática e sua pregação, Jesus propõe novos critérios para os laços de fraternidade. Já 

não bastam o critério biológico e o clânico, insuficientes para abarcar a proposta de Deus. Diante da 
aflição de sua mãe e de seus parentes que foram ao seu encontro, Jesus indica quem constitui sua nova 
família: ãos, porque aquele que fizer a vontade de meu Pai 

                                                           
5 É interessante notar as diferenças no emprego de adelphos pelos evangelistas. Em Jo 15,14s, por exemplo, 

João substitui a palavra adelphos por philos (amigo). O Quarto Evangelho usa a palavra adelphos fora do significado 
de relacionamento sanguíneo apenas em dois lugares: 20,17 e 21,23 (SATLER, P. 32). Apenas Mateus, entre os 

adelphos) em um sentido metafórico para indicar um 
 (OVERMAN, apud Satler, 2015, p. 36).  
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 Os laços da fraternidade biológica não 
são abolidos, mas integrados em um projeto maior e mais radical.  

 
Em Jesus vemos que o critério de sofrimento é também considerado na relação de proximidade, 

 apud SATLER, 2015, 
p. 35).  

 são as palavras de Jesus a seus discípulos que melhor 
expressam a vontade de Jesus sobre a sua comunidade. Pela vontade do seu Senhor, a Igreja deve ser, 
antes de tudo, fraternidade, . Viver essa graça é a grande tarefa de 
todos os que formamos a Igreja de Jesus. Fiel a este ensinamento, São Mateus usará com frequência 

essa a essência da vontade de Jesus sobre 
a sua Igreja. 

 
Acompanhemos as conclusões de Satler a este respeito: 

resumir a proposta de Jesus para sua Igreja. Segundo Mateus, a fraternidade se converte em uma 
grande parábola para a organização e para a dinâmica eclesial. A vida de igualdade fraterna não 
ignora a diversidade e as diferenças naturais e carismáticas que se fazem presentes entre os 
irmãos/irmãs de uma mesma família: diferenças de aptidões, diferenças de responsabilidades entre 
os irmãos mais velhos e os irmãos mais novos, diferença de vocações em diferentes âmbitos. A 
fraternidade preconiza o estabelecimento de relações horizontais entre os irmãos, diferentes das 
relações verticais entre pais e filhos. Não fecha os olhos à presença de rivalidades entre os irmãos 
decorrentes de imaturidades. Remete, em última instância, à ligação amorosa e natural que há entre 

2015, p.40).  
 

-se e ser irmão de Jesus não é fruto de um simples arrazoado lógico. É um dom que se 
acolhe na fé, que se vive e se transmite. O religioso-Irmão expressa a acolhida desse dom mediante a 
consagração religiosa, concretizada nos três votos: a castidade, como fruto do amor pessoal de Deus, 
que leva ao amor universal e à vivência da fraternidade; a pobreza que torna disponível para o 
serviço, especialmente dos pobres; e a obediência, que é discernimento e busca comunitária da 

 
 
 
Paulo usa os termos adelphos/adelphés, mais no plural e menos no singular, 112 vezes nas suas 

sete cartas, o que sugere que Paulo assume e promove o relacionamento entre ele e seus destinatários, 
bem como entre seus destinatários entre si, como um relacionamento entre irmãos iguais, que 
compartilham um sentimento de afeto, de responsabilidade mútua e de solidariedade, portanto, uma 
boa-nova, como aquela anunciada e vivida por Jesus com o círculo mais próximo de seus discípulos e 
o círculo mais distante dos demais seguidores, empobrecidos e pecadores com quem ele se relacionou. 
A irmandade/fraternidade é, para Paulo, uma identidade e um elemento estruturante dos cristãos.  

 
O escrito de Paulo que mostra claramente uma mudança dos relacionamentos sociais decorrentes 

da irmandade é Filêmon. O apelo de Paulo a Filêmon, para que receba seu escravo Onésimo de volta 
(1,12), é fundamentado na irmandade evangélica que há entre ambos. Paulo se dirige a Filêmon como 
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irmão (1,7) e pede a ele que receba Onésimo de volta 
6 

 
Em relação a Colossenses e Efésios, nota-se a baixa frequência do uso de : 

apenas sete vezes nas duas cartas. Somadas as ocorrências nas duas cartas, tem-se uma frequência 
menor do que cada uma das cartas autênticas paulinas tomadas individualmente, com exceção de 
Filêmon.7  
 

Na Carta aos Hebreus, queremos nos fixar em alguns versículos: Convinha, de fato, que aquele 
por quem e para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória, levasse à 
perfeição, por meio de sofrimentos, o Autor da salvação deles. Pois tanto o Santificador quanto os 
santificados descendem de um só; razão por que não se envergonha de os chamar irmãos, dizendo: 

Hb 2,10-12). 
 
Há aqui e ao longo da carta um elemento importante para a fundamentação cristológica da 

vocação de irmãos e que merece um aprofundamento posterior: por ter-se feito irmão do gênero 
humano é que Jesus operou a salvação da humanidade e de todas as demais criaturas. Coincidindo com 
a imagem de Jesus como sacerdote, nesse versículo aparece a imagem de Jesus como irmão na fé. Mais 
precisamente, a ênfase na fraternidade é afirmada como sendo o pré-requisito para o exercício do 
sumo-sacerdócio: ) que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser 
( ) misericordioso e fiel sumo sacerdote 
(Hb 2,17). 

 
Pela encarnação, Jesus, renunciando à glória exposta no início da carta aos Hebreus, irmanou-se 

com a debilidade e com a grandeza humana, teve que ser semelhante em tudo a seus irmãos, foi 
provado como nós, em todas as coisas, menos no pecado (Hb 4,15) para, junto com seus irmãos 
reunidos na grande assembleia da humanidade, voltar-se para Deus e reconhecer sua natureza amorosa, 
tomar juntos a refeição, celebrar e cantar o louvor de Deus.  

 
Tito e Timóteo. Deixando de lado o acento paulino na irmandade/fraternidade, essas duas cartas 

utilizam a categoria da estrutura familiar cuja preocupação se dá na gestão das relações entre pais e 
filhos, mestres e escravos.  

 
Tito ignora o uso de 1Timóteo, percebe-se uma transição na diferenciação 

do uso de , que são reservados para nomear os jovens rapazes e moças da 
comunidade, diferentemente dos anciãos e senhoras (5,1-2). Essa mesma carta explicita aquilo que já 
era sinalizado em Colossenses e Efésios: os relacionamentos verticais, tradicionalmente encontrados 
no interior de uma casa familiar, são transpostos para a organização da Igreja: 
sabe governar bem a própria casa, com A Igreja, a comunidade 

 (3,15). Relacionamentos 
verticais de submissão e obediência presentes no interior de uma casa, entre escravo e senhor, mulher 

                                                           
6 Não se pode ignorar o fato de que Paulo, em outras ocasiões, como em 1Cor 4,14, estabelece uma relação de 

pai-filho entre ele e os destinatários de suas cartas, ou que ele reclame para si e para outros membros das comunidades 
um papel de liderança e presidência, como em 1Ts 5,12. Tais ocasiões, entretanto, não têm preponderância em relação 
ao modelo irmão-irmão evocado por ele com frequência ao longo de suas cartas. 

 
7 Filêmon, entretanto, com apenas 25 versículos, apresenta 5 ocorrências de 

Efésios, com um total de 250 versículos, apresentam apenas 2 ocorrências a mais que Filêmon. 
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e marido, filho e pai, começam a despontar na Igreja em substituição ao relacionamento horizontal de 
irmão-irmão. 

 
Assim, a Igreja tornou-se uma comunidade estratificada e hierárquica, liderada por aqueles 

homens que lideram suas famílias humanas também. A hierarquia das relações sociais, encontrada no 
lar humano, é apresentada como a estruturação ideal para a Igreja: escravos devem servir a seus 
mestres, especialmente se eles são crentes (1Tm 6,1-2; Tt 2,9-10); as mulheres devem ser submissas 
aos seus maridos e boas trabalhadoras em casa (Tt 2,5): a organização do corpo eclesiástico foi um 
processo, que, sem negar o valor da irmandade, ignorou-a como elemento estruturante das relações na 
Igreja. 

Podemos então caracterizar essa mudança como a passagem do modelo de uma comunidade 
igualitária de  para o modelo de uma estrutura hierárquica casa-comunidade, uma 
comunidade de mestres e subordinados, estruturada de acordo com as posições relativas dos diferentes 
grupos sociais. 

 
Um breve espaço de anos separa a redação de Mateus das cartas pastorais. Enquanto em sua 

comunidade Mateus esforçava-se para manter vivo o ideal fraterno, as cartas pastorais já indicam um 
precoce distanciamento desse ideal, com a introdução na comunidade de diferenciações que acabam 
por romper, em certo sentido, a dimensão horizontal da fraternidade (cf. SATLER, 2015, p. 54-57) 

 
Fazer-se irmão de Jesus é algo fundamental no universo cristão. 

que, pela sua encarnação, fez-se nosso irmão e irmão de todas as criaturas. Essa fraternidade 
teológica se expande em círculos de comunhão a partir do núcleo da fraternidade religiosa concreta 
onde os irmãos e irmãs convivem: comunhão com a Igreja particular, comunhão com a Igreja 
universal, com os demais institutos de vida consagrada, com os leigos, comunhão com os 

 
 
As conclusões de Manuel Mateos são ainda mais perturbadoras: 

teológicos sobre a Igreja costumam dedicar um capítulo à Igreja como fraternidade; isso é suposto. 
Porém, deveríamos, talvez, explicitá-lo mais nas palavras e, sobretudo, nas obras. Contudo, [...] a 
fraternidade brota logicamente da fé que professamos, se tomamos a sério que Deus é Pai e que Jesus 
é nosso irmão. O assunto é tão sério que, se na Igreja não se vive a fraternidade e se ela mesma não 
faz da fraternidade uma razão fundamental da sua presença no mundo, não é a Igreja de Jesus. 
Acontece então com a Igreja o mesmo que com o sal, que 

Mt 5,13) (MATEOS, apud SATLER, 2005, p. 80). 
 
 
 

IV. OS IRMÃOS LEIGOS NA ATUALIDADE:  
ENTRE DESAFIOS E OPORTUNIDADES 

 
Ocorre na VRC uma tentativa de síntese entre diversos elementos que nem sempre são 

satisfatoriamente conseguidos. Bem sabemos que a perfeição evangélica só nos será possível quando 
virmos o Senhor face a face (cf. 1Cor 13,12). Até lá, nos resta o esforço e a vontade de segui-lo da 
melhor forma. Dentre tantos aspectos que poderiam ser lembrados, elencamos aqui alguns, inspirados 

. Antes de passarmos à 
realidade dos religiosos irmãos, vamos acenar para algumas sínteses desafiadoras da VRC em geral. 
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Indivíduo/comunidade 
 
A modernidade trouxe para dentro da VRC a valorização do sujeito, reconhecido não mais como 

um entre tantos iguais, mas como alguém com sua história, motivações, talentos. Há aqui dois riscos 
que cercam a vida dos consagrados: exacerbar na valorização do indivíduo em prejuízo do projeto 
comunitário, ou o comunitarismo nivelante. 
cotidiana e paciente passagem do eu ao nós, do meu empenho ao empenho confiado à comunidade, 

 No 
caso dos religiosos irmãos, chamados a caminharem com um pé na Igreja e outro no mundo secular, a 
tentação de trilhar seu próprio caminho à revelia comunitária será sempre algo a que se cuidar.  

 
A comunidade é chave na espiritualidade do religioso-Irmão. A comunidade é uma realidade 

teologal, um espaço onde a experiência de Deus pode alcançar sua plenitude e comunicar-se aos 
demais. Isso leva o Irmão a uma oração aberta à realidade da história e a ser eco de uma vida solidária; 
uma oração que recolhe as penas e alegrias dos que Deus põe no caminho. Para o religioso-Irmão, seus 
irmãos de comunidade, as pessoas que encontra, sobretudo os pobres, se convertem, diariamente, para 
ele em sacramentos vivos de Deus e interpelações do Espírito (FERRE, 2015). 

 
  com uma sua vocação individual, mas é um convocado, um 

chamado junto com outros com os quais compartilha a existência cotidiana
comunidade, n. 44). Ou ainda: 
religiosos e religiosas passa através de suas comunidades. Quem procura viver uma vida 
independente, separada da comunidade, certamente não adentrou o caminho seguro da perfeição do 

 
 
Jesus Cristo anunciou aos seus a fraternidade universal no Pai que nos fez seus familiares, filhos 

seus e irmãos entre nós. Inverteu as relações de poder e de domínio, dando ele mesmo exemplo de 
como servir e colocar-se no último lugar. Durante a última ceia, confiou-lhes o mandamento novo do 
amor mútuo; dirigindo-se ao Pai pediu a unidade de todos conforme o modelo da unidade trinitária: 

le
17, 21) (cf. A Vida Fraterna em comunidade, n. 9). 

 
 

Comunidade/missão 
 

Essa é também uma daquelas tensões fecundas da vida religiosa, que tem a tarefa de fazer 
crescer, ao mesmo tempo, tanto o discípulo que deve viver com Jesus e com o grupo dos que o seguem, 
como o apóstolo que deve participar na missão do Senhor (A vida fraterna em comunidade, n.59c). E 
o documento dos Institutos de Vida Consagrada constata: Em alguns institutos a tendência de colocar 
a atenção mais sobre a missão do que sobre a comunidade, assim como a de privilegiar a diversidade 
em vez da unidade, influenciou profundamente a vida fraterna em comum, até ao ponto de fazer dela, 
às vezes, quase uma opção ao invés de uma par
comunidade, n. 59d).8  

 

                                                           
8 A unilateral e exacerbada acentuação da liberdade contribuiu para difundir no Ocidente a cultura do 

individualismo, com o enfraquecimento do ideal da vida comum e do compromisso com projetos comunitários. 
Devem ser assinaladas, também, as reações igualmente unilaterais: isto é, evasões para esquemas seguros de 
autoridade, baseados na confiança cega num guia garante de segurança (A vida fraterna em comunidade, n. 4).  
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Não basta a vida comunitária, mas uma vida comunitária com qualidade, num clima fraterno e 
respeitoso. Sobre isso, a segunda prioridade da CRB Nacional para o período 2016-2019 a respeito das 
Relações Humanizadoras e Solidárias diz que é preciso 
com o/a outro/a, com a criação e com Deus, para que as relações comunitárias, intergeracionais, 
interculturais e intergeneracionais sejam circulares, afetivas, solidárias, vivendo os valores da 
comunhão, gratuid  

 
 
Ativismo/contemplação 
 
Às vezes o sincero desejo de servir à Igreja, o apego às obras do instituto, bem como as prementes 

solicitações da Igreja particular podem facilmente levar religiosos e religiosas a sobrecarregar-se de 
trabalho, com uma consequente menor disponibilidade de tempo para a vida comum (A vida fraterna 
em comunidade, n. 5). 

 
Na Vida Religiosa, há tantas demandas no dia a dia que muitos (as) não têm tempo para viver 

como consagrados (as), o que faz transparecer a contradição: não ter tempo para rezar, para conviver 

ter tempo para ser sinal do Reino  (ARAÚJO JUNIOR, 2017, n.77). 
 

 
DESAFIOS AOS RELIGIOSOS LEIGOS 
 
O religioso marista, que já citamos em outras passagens ao longo deste escrito, elenca ao final 

de seu artigo, quatro grandes desafios aos religiosos irmãos, os quais, transcrevemos literalmente: 
 

1. A tentação da secularidade. Nosso caráter laical, nossa preparação profissional pode levar-nos 
a pôr em segundo plano nossa condição de consagrados. Quando nos consideramos um a mais entre 
as pessoas e se dilui nossa consagração, pomos em perigo nossa identidade. 

 
2. A tentação do clericalismo. Nossa vocação nem sempre é compreendida e valorizada. O 

-Irmão, se não chega a assumir sua 
vocação como um estado de vida completo em si, pode ser tentado a alcançar uma certa plenitude, 
tornando-se sacerdote ou exercendo funções similares. 

 
3. A tentação do profissionalismo. Nós, religiosos Irmãos, não só temos uma formação religiosa 

e teológica, mas uma preparação profissional que nos capacita para exercer as diversas tarefas em que 
se expressa nosso ministério. Aí podemos encontrar prestígio e segurança, mas um acento excessivo 
nesse aspecto pode nos levar a questionar a própria identidade de consagrados. 

 
4. A tentação do individualismo, um fenômeno social que procura contagiar-nos. Nós, religiosos 

Irmãos, somos uma comunidade de consagrados que vivemos uma fraternidade ministerial. Quando o 
individualismo abafa essa realidade fundamental, entra em crise nosso ser místicos e profetas (FERRE, 
2015). 

 
Em sintonia com os desafios anteriores, é importante aprofundar no tema do clericalismo, ou 

como alguns preferem, o neoclericalismo, que pode ser descrito como um hibridismo estranho de 
traços conservadores com requintes de pós-modernidade eletrônica, midiática. 
comportamentos e manifestações que recordam a disciplina anterior, com batinas, vestes solenes, 
hábitos exuberantes e celebrações que beiram o barroco. Mas, por dentro, é a pós-modernidade 
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festiva, facilmente superficial, mais inclinada ao fazer que ao dom, mais exterior que interior, mais 
estética que teológica, mais do altar iluminado que do atendimento silencioso das pessoas, mais do 
poder ativo e ostensivo que do serviço humilde, mais de uma disciplina eclesiástica externa que da 
liberdad  

 
Apesar de o Concílio ter insistido numa eclesialidade de comunhão, o modelo tridentino, vivido 

pela Igreja por quatro séculos, não mudou as mentalidades da noite para o dia. O alto índice de 
abandono da VRC e de padres fez com que houvesse um ambiente de incerteza muito grande na Igreja, 
fazendo com que se buscasse segurança no passado, sólido, certo, claro.9  

 
O Papa Francisco, em sua viagem ao Chile, alertou para este perigo de ficar com a nostalgia do 

ontem, esquecendo-se de projetar-se para o futuro: Estão a nascer novas e variadas formas culturais, 
que não se enquadram nos contornos habituais. E temos de reconhecer que, muitas vezes, não sabemos 
como nos inserir nestas novas situações. Frequentemente sonh
esquecemo-nos de que a terra prometida está à frente, e não atrás. Que a promessa é de ontem, mas 
diz respeito ao amanhã. E então podemos cair na tentação de nos fecharmos e isolarmos para defender 
as nossas posições que acabam por ser apenas bons monólogos. Podemos ser tentados a pensar que 

Assim, fechamos os olhos perante os desafios pastorais, pensando que o Espírito não tenha nada a 
dizer. Deste modo esquecemo-

 
 

Em 2016, foi celebrado em Curitiba o IV Seminário dos religiosos irmãos, da CRB10 Nacional. 
Na mensagem final, os participantes elencaram três questões relacionadas ao aprofundamento da 
questão da identidade fraterna dos Religiosos Irmãos e da sua missão na Igreja foi seguido pelo 
levantamento de três questões atuais. A primeira questão diz respeito ao itinerário formativo; a 
segunda abordou a reflexão teológica e a inserção do Religioso Irmão na missão da Igreja local; como 
terceira, foi tratado o status jurídico dos Religiosos Irmãos nos Institutos Religiosos Clericais.11 

 
5. Os irmãos iletrados 

 
Os irmãos iletrados . É elogiável 

que o acesso à educação tenha chegado também às congregações religiosas, quase não havendo a figura 
do irmão iletrado. Mas a devida estima pelo irmão letrado12 ainda continua a desafiar a VRC e a Igreja 
como um todo. (De fato, com frequência há 
profissional do irmão nos nossos dias, pois ela pode ser maior do que aquela do sacerdote).  
Particularmente, digo que o fato de ter concluído o doutorado em Teologia Moral me leva com certa 
frequência a perguntas sobre porque não fui ordenado, como se uma especialização fosse algo que 
quase obrigasse a ser ingressado no sacramento da Ordem. 
 

No caso de nós franciscanos, dizemos em nossa Ratio Studiorum que todos os irmãos, clérigos e 
leigos deverão ter a mesma formação, evitando assim qualquer tipo de discriminação. A grande 

                                                           
9 Zygmunt  (Ed. Zahar), ao 
pôr a esperança não no futuro, mas no retorno ao passado. 

 
10 CRB (Conferência Religiosa do Brasil)  
 
11 Mensagem final do IV Seminário dos religiosos Irmãos. CRB Nacional (Curitiba, 9.10.2016). 
 
12 Neste contexto, significa um Irmão que fez estudos superiores, obteve um diploma universitário, etc.  
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questão é que o modelo adotado muitas vezes é o clerical. Quando há uma oportunidade de formar os 
irmãos leigos de forma diferenciada, muitas vezes nota-se improvisação e descuido. 

 
 

6. A participação dos irmãos nos governos dos institutos 
 

O último desafio elencado aqui é a participação dos religiosos leigos em seus respectivos 
governos. Em muitas congregações ou há uma proibição expressa para que os leigos assumam os 
cargos de governo, ou há uma situação velada que impossibilita tais eleições. O decreto Clericalia 
instituta, da Congregação para os Religiosos, publicado em 1967, precisou as funções que os irmãos 
leigos poderiam assumir em uma congregação clerical: 
relação direta com o ministério sacerdotal; não podem, no entanto, servir como vigários ou 
superiores, tanto a  

 
A mensagem final do IV Seminário de irmãos também se manifestou a respeito, dizendo que 

apesar das iniciativas de promoção e integração dos Religiosos Irmãos nos diversos campos de 
trabalho e missão dos respectivos Institutos, permanece a distinção canônica que segrega nesses 

 
 
Os Frades Menores, os Frades Capuchinhos e Conventuais têm se empenhado para ter 

reconhecida na Igreja sua identidade fraterna, a qual é negada ao serem contados entre os institutos 
clericais. Não desejamos ser contados nem entre os institutos clericais, nem entre os institutos laicais. 
Postulamos uma terceira via de identidade: os institutos mistos, no qual frades clérigos e frades leigos 
têm iguais direitos e responsabilidades, inclusive os serviços de governo.  

 
A possibilidade dessa terceira via foi sinalizada pelo decreto Perfectae Caritatis, que reconheceu 

uma identidade institucional não meramente laical para a VRC: 
os Institutos não meramente laicais, podem admitir, de harmonia com a sua natureza e segundo as 
próprias constituições, clérigos e leigos, que terão os mesmos direitos e os mesmos deveres, exceto 
naquelas coisas que provêm da Ordem sacra (PC 15). 

 
O status questionis tem avançado até o presente momento, mas sem ainda nenhum 

pronunciamento em definitivo.  
 

Num mundo muitas vezes tão profundamente dividido e diante de todos os seus irmãos na fé, 
testemunham a capacidade de comunhão dos bens, do afeto fraterno, do projeto de vida e de atividade. 
Essa capacidade lhes provém do fato de terem atendido ao convite para seguir mais livremente e mais 
de perto Cristo Senhor, enviado pelo Pai, a fim de que, primogênito entre muitos irmãos, instituísse, 
no dom de seu Espírito, uma nova comunhão fraterna (Religiosos e Promoção Humana, 1980, n.26). 
 

 
CONCLUSÃO 
 
Num mundo competitivo, individualista, que preza mais pela imagem do que pela verdade, não 

querer se sobrepor, mas fazer caminho junto, aparece, infelizmente como algo inovador.  
 
Toda a Boa Notícia de Jesus não pode ser restrita aos altares. Na Evangelii Gaudium, Francisco 

provoca: Quem ousaria encerrar num templo e silenciar a mensagem de São Francisco de Assis e 
da Beata Teresa de Calcutá? Eles não o poderiam aceitar. Uma fé autêntica  que nunca é cômoda 
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nem individualista  comporta sempre um profundo desejo de mudar o mundo, transmitir valores, 
183). 

 
Queremos como irmãos dar um testemunho de vida fraterna, entre nossos irmãos de 

congregações e entre as pessoas que encontrarmos. Esta é uma missão que a pastoral vocacional não 
pode renunciar. A vida religiosa é, em primeiro lugar, uma vivência de fraternidade.  

 
Queremos fazer bem aquilo que fazemos, daí a necessidade cada vez maior de uma formação 

que propicie adentrar no mundo do trabalho com competência e empenho. Se cairmos na lógica do 
 

 
Na vida familiar, se o telefone toca dizendo que um irmão nosso passa por dificuldades, cancela-

se todos os compromissos: meu irmão precisa de mim! Dessa forma, ser irmão é assumir as 
consequências dessa identidade. Em uma quadra13 coletada por meu confrade Francisco van der Poel, 
canta-se: São Francisco é meu pai, santo Antonio é meu irmão. Os anjos são meus parentes. Ó que 
bela geração  (Araçuaí, 1975). 

 
Sentir-se irmanado, familiarizado, nos dá a certeza de não estarmos sozinhos, de termos com 

quem contar. Isso nos alegra e nos desinstala.  
 
Talvez a humanidade hoje, mais que em outros tempos devesse fazer exame de DNA para 

descobrir, a duras penas, que somos irmãos, o que remete a dimensão do cuidado, da preocupação, 
também das pequenas incompreensões, típicas de irmãos, mas acima de tudo, irmãos.  
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