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APRESENTAÇÃO

Ir. Afonso Murad

Aconteceu numa fria manhã de segunda-feira, no outono, 
em Assis. Faz muito tempo, mas parece que foi hoje. 

Por toda a parte se viam ainda as marcas do terremoto que 
assolou a região uns meses antes.

Fui visitar a Igreja de Santa Maria dos Anjos. Um tem-
plo enorme que envolve como manto branco de cimento a 
pequenina e simples capela da Porciúncula, esta sim edifica-
da por Francisco e seus companheiros(as). O teto da grande 
igreja havia desabado em alguns pontos. Havia rachaduras. 
Mas a igrejinha da Porciúncula manteve-se de pé, do mesmo 
jeito. Pois a “minoridade”, a simplicidade, o essencial resis-
tem aos mais ferozes abalos, da natureza ou da sociedade. E 
ali, ajoelhado diante da porta caída e do cordão de isolamen-
to, fiz uma experiência indizível, que me tatuou o coração.

Tomei o ônibus e subi para a cidade alta. Esse centro de 
peregrinação, normalmente povoado por peregrinos e seus 
ruídos, estava vazio e silencioso. Caminhei pelas ruas e be-
cos. E, somente dessa vez, pude escutar o canto das fontes 
e dos pássaros. Provei o silêncio de Assis. Lentamente, o sol 
apareceu, embora o vento frio e cortante tenha permane-
cido durante todo o dia. Os caquizeiros ostentavam frutos 
doces e macios. Eu me lambuzei com alguns caquis, e com 
Francisco, agradeci a Deus pela irmã terra, que produz fru-
tos e ervas...



Por fim, fui à Basílica de São Francisco. Também estava 
fechada. Então, permaneci do lado de fora, contemplando a 
cidade e as montanhas. Cantamos (pois não estava sozinho) 
o Cântico das Criaturas, ao pôr do sol. E também a oração de 
São Francisco.

Tudo isso me voltou à mente e ao coração ao tomar 
novamente o livro de Frei Fabiano Satler, que você, caro(a) 
leitor(a), tem agora em mãos. Como Fabiano, também eu 
faço parte deste grupo denominado de “Religiosos Irmãos”. 
Ele, filho de Francisco. Eu, de Champagnat.

O livro de Fabiano faz a gente recordar umas das dimen-
sões mais fascinantes da experiência cristã: a fraternidade/
sororidade. Recomendo a todos, independentemente de sua 
condição de leigo(a), religioso(a) ou presbítero, a leitura do 
capítulo primeiro. A seguir, no capítulo 2, percorrem-se os 
caminhos da História, mostrando como a Igreja se clericali-
zou. Assim, a vocação do “irmão leigo” foi reduzida às fun-
ções operacionais de baixa complexidade. Então, no capítulo 
3, Fabiano descortina a redescoberta da vocação do irmão, a 
partir do Vaticano II. E para terminar, abre o leque de desa-
fios e oportunidades para os irmãos na atualidade. Embora 
o livro aborde o tema específico de um tipo de vocação re-
ligiosa, a dos irmãos, brinda-nos com importantes chaves de 
leitura, para construirmos uma Igreja fraterna, de irmãos e 
irmãs, que supere o clericalismo e o autoritarismo.

Penso que a identidade e a missão dos irmãos podem 
ser relidas a partir dos pequenos de Assis, Francisco, Clara 
e seus companheiros(as). A grandeza de nossa vocação não 
reside nos templos que construímos, sejam eles igrejas, es-
colas, editoras, gráficas, centros sociais ou universidades. O 
segredo está na simplicidade, no aconchego, na contempla-
ção, como se alude com a Porciúncula. Por vezes, estamos 



literalmente “do lado de fora” da igreja. E aí somos Igreja e 
estabelecemos múltiplas formas de diálogo e de relação com a 
sociedade. Exercemos uma profissão. Investimos no conheci-
mento. Atuamos no dia a dia com leigos e leigas, em diversas 
instituições. Tudo isso nos constitui. Somos simultaneamente 
consagrados e leigos. Diferentes e semelhantes. Membros de 
uma comunidade de irmãos e irmãs, com tantos serviços e 
ministérios.

Que este livro de Frei Fabiano nos incentive a viver a 
fraternidade/sororidade, a partir de Jesus, nosso mestre, Se-
nhor e irmão. Que descubramos respostas criativas diante dos 
inesperados abalos que assolam o mundo. Que, neste cami-
nho árduo, sinuoso e desafiador, aprendamos a saborear do-
ces frutos. Que, em meio a muito trabalho, criemos espaços 
de silêncio e contemplação. Que colaboremos, com alegria e 
simplicidade, na reconstrução da Igreja e da sociedade, como 
promotores da paz e da sociedade sustentável.



INTRODUÇÃO

“Todos vós sois irmãos” (Mt 23,8). Essa breve frase é 
o ponto de inflexão entre aquilo que Jesus condena 

nos fariseus e aquilo que ele propõe aos seus discípulos, na 
perícope de Mt 23,1-12. A afirmação funciona como uma 
linha divisória que separa aqueles que não são daqueles que 
são discípulos e discípulas de Jesus. Ser irmão, viver a frater-
nidade em diferentes níveis, a partir da comunidade de fé, é 
o elemento identificador de quem se coloca no caminho do 
discipulado de Jesus. Assim entende Mateus e, por isso, ele 
privilegia a fraternidade como elemento estruturador da co-
munidade de fé onde ele vive e para quem ele escreve. Essa 
fraternidade não se alicerça em critérios biológicos ou clâni-
cos, mas se fundamenta no comum discipulado de Jesus, o 
Cristo, aquele que se fez “nosso irmão” (Hb 2,12) pela sua 
encarnação, vida, morte e ressurreição. 

Os irmãos leigos ou religiosos irmãos1 (como prefere no-
meá-los a exortação apostólica Vita Consecrata), assim como 
as religiosas (irmãs), carregam explicitamente em seu nome 
esse projeto evangélico de fraternidade dentro da Vida Reli-
giosa Consagrada (VRC). Essa vocação particular na VRC é 

1 Ao longo deste livro, um e outro termo (irmão leigo ou religioso irmão) serão usa-
dos como sinônimos, dando-se preferência, como justificado no terceiro capítulo, à 
primeira denominação.



um sinal na Igreja e no mundo da proposta evangélica de re-
lações horizontais irmão-irmão em todos os âmbitos da vida 
e da fé. 

Sem a pretensão de querer esgotar a questão, o interesse 
deste livro é refletir sobre a fraternidade evangélica a partir da 
perspectiva do irmão leigo. Essa forma particular de vocação 
dentro da VRC carrega uma dupla identidade: fraterna e lai-
cal. Historicamente, essa identidade fraterna laical da VRC 
foi confrontada com uma identidade paterna clerical, criando 
dois grupos distintos dentro da VRC masculina: religiosos 
leigos e religiosos clérigos.

Nascida em um ambiente que já conhecia a divisão 
clérigo-leigo na Igreja, a VRC nasceu e se consolidou com 
membros provenientes, em sua grande maioria, do laicato e 
permaneceu leiga em sua identidade e em sua representação 
numérica pelo menos até o século IX. Entretanto, à medida 
que a polaridade clérigo-leigo na Igreja se tornava cada vez 
mais assimétrica em prejuízo do polo laical, essa mesma assi-
metria foi sendo introduzida na VRC. Os religiosos clérigos 
passaram a dominar o cenário da VRC masculina tanto do 
ponto de vista numérico quanto do ponto de vista da iden-
tidade da VRC. A minoria dos irmãos leigos remanescentes 
migrou do scriptorium dos mosteiros para as oficinas, para 
os refeitórios e para as plantações. Permanecendo por sécu-
los, em sua maioria, em uma posição subalterna em relação 
aos religiosos clérigos, os irmãos leigos chegaram ao Con-
cílio Vaticano II como “ilustres desconhecidos” na Igreja e 
carregam, ainda hoje, um sentimento de incompreensão em 
relação ao seu carisma na Igreja. Essa incompreensão pode 
ser percebida de forma mais ou menos explícita no interior 
dos próprios institutos aos quais esses religiosos estão ligados 
no meio da hierarquia eclesiástica, no seio da própria VRC, 



em meio aos fiéis leigos e, de uma maneira mais ampla, na 
própria sociedade civil onde vive e interage o irmão leigo. 
Derivam dessa incompreensão tensões internas nos institutos 
onde convivem religiosos leigos e religiosos clérigos, e ten-
sões da vida religiosa com a hierarquia eclesiástica.

O Vaticano II significou, para os irmãos leigos, a possibi-
lidade de reconquistar sua cidadania batismal no conjunto do 
Povo de Deus, além da construção de uma identidade nova 
alicerçada em raízes antigas. O decreto Perfectae Caritatis 
buscou fornecer à VRC uma teologia da consagração religio-
sa consentânea à eclesiologia da Lumen Gentium. Embora o 
decreto Perfectae Caritatis faça referência, no seu número 
10, à vida religiosa laical, ele o faz de uma maneira utilitarista 
(“tão útil ela é à missão pastoral da Igreja”), não fornecendo 
qualquer outra referência ao sentido teológico e carismático 
da vocação dos religiosos leigos, criando um vazio no pro-
cesso de renovação conciliar em relação a essa categoria de 
consagrados.

Ao universalizar para todos os batizados o chamado a 
uma vida de santidade e ao retirar da VRC a exclusividade 
dessa vocação, o Concílio obrigou o conjunto da VRC a dis-
cernir aquilo que constitui o proprium da sua vocação, em 
uma reflexão que perdura até os dias de hoje, já a meio sé-
culo do encerramento do Concílio. Os religiosos leigos têm, 
nesse contexto, a tarefa adicional de discernir e afirmar sua 
dupla identidade fraterna e laical, que se vê, com frequência, 
ofuscada pela identidade dos religiosos presbíteros com quem 
convivem no interior dos institutos de que fazem parte – no 
caso, os institutos clericais, ou, no conjunto mais amplo da 
Igreja, os institutos laicais e clericais.

Identificar os fundamentos teológicos, carismáticos e 
históricos da vocação do religioso leigo é ir à raiz do sentido 



da própria VRC; portanto, as possíveis respostas dirão res-
peito à totalidade da VRC, masculina ou feminina. Essa bus-
ca dos religiosos leigos converte-se, pois, em algo benéfico à 
identidade de toda a VRC.

Ampliando ainda mais a questão, delinear a identidade 
do religioso leigo e, consequentemente, recuperar e promo-
ver essa vocação é benéfico à própria Igreja, enriquecida pela 
presença desse carisma particular no seu meio. Além do mais, 
resgatar a vocação e a identidade do religioso leigo implica 
afirmar uma das categorias eclesiológicas propostas pelo Con-
cílio Vaticano II, a de Povo de Deus, em que todos os fiéis 
vivem a mesma dignidade batismal.

O objetivo principal desta obra é identificar elementos 
que permitam o resgate da dimensão da laicidade da Vida 
Religiosa Consagrada masculina e pontuar elementos bíblicos 
e cristológicos para a vocação do irmão leigo. Para atingir esse 
objetivo, buscar-se-á identificar os elementos na práxis e no 
ensinamento de Jesus que fundamentem a vocação do irmão 
leigo. Da identificação dos elementos cristológicos, passar-se-
-á aos elementos históricos e eclesiológicos: como uma Igreja 
que se compreendia como uma única fraternidade passou a 
se caracterizar, cada vez mais, com um corpo bipartido entre 
clérigos e leigos? Como essa bipolaridade foi introduzida na 
nascente vida monástica e como foi seu desenvolvimento pos-
terior? Quais são as tensões decorrentes da introdução dessa 
polaridade na VRC? Com o advento do Vaticano II e sua 
tentativa de virada eclesiológica de uma Igreja clerical-hierár-
quica para uma Igreja Povo de Deus, que elementos o Vati-
cano II forneceu para uma nova compreensão da identidade 
e da missão da VRC masculina laical e sua renovação? Qual é 
o parentesco ontológico e carismático dos irmãos leigos com 
os fiéis leigos em geral? Em que eles se diferenciam? Qual é 



a natureza da sua laicidade? Finalmente, serão identificados 
alguns desafios e oportunidades presentes relacionados com a 
VRC masculina clerical.

Esse itinerário será estruturado em quatro capítulos. O 
primeiro capítulo será dedicado a estabelecer os fundamentos 
bíblico-cristológicos da vocação do irmão leigo. Nessa tarefa, 
torna-se necessário, primeiramente, estabelecer o fundamen-
to veterotestamentário da fraternidade cristã. Como o con-
ceito biológico de irmão progrediu até designar figurativa-
mente os membros do povo de Israel? Qual é o significado 
teológico do Verbo fazer-se irmão do gênero humano por 
meio da Encarnação? Em que aspectos da prática e da prega-
ção de Jesus a fraternidade foi proposta aos seus seguidores? 
Como os seus seguidores acolheram essa proposta? A boa-
-nova da fraternidade cristã sobreviveu à primeira geração de 
discípulos e discípulas?

O segundo capítulo abordará, a partir de uma perspec-
tiva histórica, o surgimento, na Igreja, do binômio clérigo-
-leigo e do monaquismo e eremitismo cristão. Monaquismo 
e eremitismo estão na origem da VRC e nasceram com um 
caráter laical. Pouco a pouco, entretanto, o binômio clérigo-
-leigo foi se tornando uma realidade cada vez mais presente 
na VRC, por meio de um contínuo processo de clericalização 
dos seus membros e das suas estruturas. Quais foram as gran-
des etapas desse processo?

O terceiro capítulo tratará da VRC masculina laical nos 
tempos do Concílio Ecumênico Vaticano II, a partir de uma 
das imagens eclesiológicas da Lumen Gentium: a de Povo de 
Deus. Quais foram as consequências desse paradigma eclesio-
lógico para a VRC laical masculina? Qual foi a chave do Con-
cílio para a renovação da VRC? Como se relaciona a VRC 
com a dupla categoria hierarquia-leigos? E como se relacio-



nam identitariamente os irmãos leigos com os fiéis leigos em 
geral? Qual é a identidade da VRC no conjunto do Povo de 
Deus e o que lhe é proprium? Quais são os desenvolvimentos 
posteriores ao Concílio da reflexão sobre a VRC laical?

No quarto capítulo serão tratados alguns desafios e 
oportunidades relacionados com a VRC masculina laical. O 
primeiro e fundamental desafio é o eclesiológico: a Igreja 
vive, em muitos setores, um surto de neoclericalismo que afe-
ta diretamente a VRC masculina laical. Esse neoclericalismo 
acaba por se somar a outros fatores que geram um segun-
do desafio: a redução acentuada do número de membros da 
VRC masculina laical. Como terceiro desafio, é apresentada 
a persistência da exclusão dos irmãos leigos no serviço de go-
verno dos institutos clericais. Finalmente, duas oportunida-
des são apontadas: a possibilidade de um itinerário formativo 
teológico-profissional para os irmãos leigos e o despontar da 
articulação dos irmãos leigos, juntamente com uma reflexão 
teológica acerca da sua vocação e missão.

Para percorrer o itinerário proposto e abordar os pon-
tos elencados acima, um limite pode ter influenciado o êxito 
desta obra: a literatura disponível acerca da VRC masculina 
laical ainda é fragmentada, formada mais por artigos dispersos 
em revistas especializadas do que por uma reflexão orgânica e 
sistemática a respeito. Há bons artigos disponíveis, mas estes 
sofrem o limite do espaço de apresentação de dados e de ar-
gumentação, que é o caso de uma publicação como o artigo. 
Em algumas seções, constatar-se-á que foram privilegiadas in-
formações relacionadas com a Ordem Franciscana, pelo fato 
de o autor ter disponível, em maior quantidade, informações 
e literatura acerca dos irmãos leigos nesse grupo de religiosos. 

Por fim, resta uma última constatação em relação à me-
todologia. Uma opção metodológica teve de ser feita na 



construção do texto: como há uma chave teológica interpre-
tativa relacionada com os irmãos leigos (a fraternidade), lida 
a partir da sua manifestação desde o Antigo Testamento até 
os tempos do Concílio Vaticano II, cortes, seleções e saltos 
históricos serão inevitáveis, devido à extensão e ao escopo 
deste livro. Ao se analisar um fenômeno complexo e histo-
ricamente longo, como foi o caso da clericalização da Igreja 
e da VRC, em um espaço resumido como este livro, algu-
mas simplificações serão inevitáveis. Procurou-se, entretanto, 
evitar estereótipos e lugares-comuns que comprometessem a 
seriedade desta obra.

Feita essa breve introdução, é necessário seguir adiante 
e, de imediato, resgatar o elemento fundamental para a iden-
tidade do irmão leigo: o próprio Jesus, feito nosso irmão pela 
sua encarnação, vida, paixão, morte e ressurreição. Trata-se 
de refletir sobre uma cristologia na perspectiva de Jesus irmão.



CAPÍTULO I

JESUS IRMÃO
O princípio e o fim do religioso irmão

P artir de Cristo. Esse é o título do Documento da Con-
gregação para os Institutos de vida consagrada e as Socie-

dades de vida apostólica publicado em 2002. O subtítulo do 
documento, um renovado compromisso da vida consagrada no 
terceiro milênio, sinaliza para dois eventos anteriores à publi-
cação desse documento: os cinco anos da exortação apostó-
lica Vita Consecrata e o jubileu do ano 2000. O documento 
justifica, assim, a escolha do título: 

É preciso, portanto, aderir sempre mais a Cristo, centro da vida consa-
grada, e retomar com vigor um caminho de conversão e de renovação 
que, como na experiência primitiva dos apóstolos, antes e depois da sua 
ressurreição, foi um partir de Cristo.1

Mais à frente é afirmado que 

Partir de Cristo significa então reencontrar o primeiro amor, a cente-
lha inspiradora da qual se começou o seguimento. É dele o primado do 
amor. O seguimento é somente resposta de amor ao amor de Deus. Se 
nós amamos é porque ele nos amou primeiro (cf. 1Jo 4,10.19).2

Cristo, face visível da Trindade (Cl 1,15), será sempre 
a referência e o ponto de partida para a vida e o seguimento 

1 PdC 21.
2  PdC 22.


