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O  I D E A L  D E  P O B R E Z A  N A  T R A D I Ç Ã O
M E N D I C A N T E  

INTRODUÇÃO 
O título contém palavras muito conhecidas e utilizadas em nosso linguajar 

cotidiano, como membros da vida consagrada. Pronunciamo-las com argumentos 
espetaculares e até com certa solenidade, mas, quase sempre, não passam disso, 
porque na realidade encontramos uma variada gama de manifestações e vivências 
que impedem qualquer forma de divulgação e qualquer proposta concreta para um 
itinerário a ser realizado no dia a dia. 

Empregamos esta realidade para justificar os processos de renovação, 
revitalização, regresso às fontes, tão usados frequentemente. Poder-se-ia dizer que 
há uma espécie de ‘ditadura oral’, pois a palavra hoje, como antes fazia o papel, 
aceita tudo, e assim agora posso dizer uma coisa, também posso sustentar o 
contrário, e simplesmente afirmo que não houve uma certa compreensão do dito 
anteriormente ou não me expressei como realmente queria, movendo-me numa 
espécie de lavar as mãos constante, exatamente como Pôncio Pilatos, ao possuir 
mais seguidores que qualquer artista internacional. 

Isto também pode acontecer com as reflexões a seguir, tanto quanto vamos 
escrever (ou, se se preferir, a reescrever) sobre certos elementos conhecidos de 
sobra e bastante arraigados na tradição da vida consagrada. É preciso entender a 
tradição não como uma saudade do passado, nem como um conservadorismo a 
qualquer preço, nem como um dogmatismo fechado a impedir a presença de 
opiniões diversas. Melhor ainda, propomos a tradição entendida como a reprodução 
vital de um testemunho original a ser transmitido no tempo, com todos os riscos 
que isso implica. 

Nesta perspectiva apresentamos alguns elementos possíveis na ajuda da 
mencionada reprodução vital na atualidade, ou seja, aqui e agora, da manifestação 
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carismática que talvez, no decorrer do processo, possivelmente tenha sujado os pés 
e, logo, precisam ser lavados. 

No interior desta manifestação carismática olhar-se-á seu considerado núcleo de 
fusão, a pobreza. Porém não nos aproximemos desta como se se tratasse de um 
substantivo abstrato. Olhá-la-emos como a expressão exterior de uma atitude 
interior de quem vive como pobre autenticamente, como um substantivo comum 
encarnado em um ser histórico concreto com toda sua carga axiológica. 

Começaremos apresentando alguns dados documentais do regresso às fontes 
como sinônimo de recuperação e intensificação da identidade própria, algo como o 
citado “o novo lavar os pés” a permitir avivar os vínculos de pertença à comunidade. 

A profunda compreensão do carisma leva a uma visão clara da própria identidade, em torno 
da qual é mais fácil criar unidade e comunhão. Ela permite, além disso, uma adaptação criativa 
às novas situações, e isto oferece perspectivas positivas para o futuro de um instituto. A falta 
dessa claridade pode facilmente criar incerteza nos objetivos e vulnerabilidade a respeito dos 
condicionamentos ambientais e das correntes culturais, inclusive das distintas necessidades 
apostólicas, além de criar incapacidade para se adaptar e se renovar (A vida fraterna em 
comunidade, 45). 

Daí ser o fortalecimento da identidade própria uma tarefa urgente, porque 

redunda em benefício da Igreja que os institutos tenham índole e função próprias. Sejam, 
pois, fielmente conhecidos e observados o espírito e as intenções específicas dos Fundadores. 
(Perfectae caritatis, 2). 

O esforço por buscar a identidade é um modo de abrir caminhos ao futuro, dado 
que “o chamado a descobrir as próprias raízes e as próprias opções na 
espiritualidade abre caminhos” (Caminar desde Cristo, 20). Estes atalhos ao futuro 
não podem ser desconectados nem do passado nem do presente, porque em ambos 
momentos históricos estão fincadas as raízes de uma experiência de vida 
consagrada, sendo a ponte, às vezes tênue, por onde transita a sinuosa linha da 
fidelidade criativa. 

A proposta de uma “santidade laical” conquistou muitas pessoas. Como lembrou 
o Concílio Vaticano II, o chamado à santidade não está reservado a algumas 
pessoas; é universal (cf. Lumen gentium, 40), embora, em todos os estados de vida, 
segundo as exigências particulares, se encontra a possibilidade viver o evangelho. 
Assim como cada cristão deve tender à “excelência da vida cristã”, os religiosos, 
por sua particular dedicação e consagração, deveriam fazer deste chamado uma 
espécie de imperativo existencial, mais que um imperativo categórico, levando em 
conta não poder perder de vista a nossa opção fundamental incidida na consagração 
ao Senhor mantendo-nos abertos à sua vontade, fazendo-a realidade no dia a dia 
como um sacrifício mais agradável que a oferta do justo Abel, expressa através de 
mediações humanas, em certas ocasiões custosas e doloridas. 
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1. UMA APROXIMAÇÃO HISTÓRICA DA REVOLUÇÃO MENDICANTE 
As ordens mendicantes eram chamadas assim porque, num tempo em que os 

ministros da Igreja se enriqueciam cada vez mais, os monastérios abundavam e 
aumentavam suas posses com terras e bens, e a nova burguesia urbana suspirava 
por multiplicar suas ganâncias, os membros destas comunidades faziam voto de 
absoluta pobreza, entendido como o desejo de preferir o oferecimento de Deus ao 
proveito de vida pessoal. 

Num tempo em que se distanciava cada vez mais a diferença entre os grandes 
senhores e o povo simples, os mendicantes pregavam e viviam a fraternidade cristã 
como garantia da fidelidade de Deus. Sua vida já não dependida de terras de cultivo 
nem de rendas, mas da esmola, que acreditavam ter direito, e sua tarefa era o 
anúncio do Evangelho. Já não se chamam monges, mas irmãos, ao compreenderem 
a pobreza como um dos caminhos de oração e de silêncio interior, com seu 
fundamento no abandono e na liberdade interior, conscientes de que o pobre é 
contado no coro das bem-aventuranças. 

A origem dos mendicantes é bastante conhecida. Desde a luta pelas investiduras 
era sentida na atmosfera da sociedade europeia uma certa animosidade contra a 
propriedade eclesiástica. Arnaldo de Brescia, por exemplo, afirmava que os monges 
e o clero com bens não se salvariam. Depois Juan Valdés fundou a comunidade dos 
“Pobres de Lyon”, inspirando outros grupos semelhantes. Estes deram origem a um 
movimento que se estendeu entre as classes mais vulneráveis e chegou a tornar-se 
um perigo para a Igreja, como bem mostrou a famosa controvérsia recriada por 
Umberto Eco em O nome de da rosa. 

Naquele tempo a sociedade europeia estava mudando. Os comunas 
reivindicavam e defendiam sua independência, a burguesia conquistava maior cota 
política em virtude de suas riquezas e, graças ao comércio, o nível de vida 
melhorou, ampliando as exigências gerais. O acúmulo de riquezas gerava um certo 
materialismo prático e, como reação, o anseio por uma pobreza mais próxima da 
evangélica. 

As primeiras ordens reconhecidas como mendicantes no segundo Concílio de 
Lyon (1274) foram: franciscanos (1209), carmelitas (1214), dominicanos (1215) e 
agostinianos (1256). Posteriormente juntaram-se a eles os trinitários (1193), 
mercedários (1218), servitas (1233), jerônimos (1373) e mínimos (1436). O 
Concílio de Trento (1445-63), por sua parte, permitiu-lhes possuir rendas, mas os 
proibiu a posse de benefícios eclesiásticos. Não nos esqueçamos também que, no 
começo destas ordens, formulou-se um dito a caracterizar os diversos carismas até 
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o momento: “São Bento ama os montes; São Bernardo, os vales; São Francisco, as 
pequenas cidades; São Domingos, as grandes”. 

Se colocarmos nossa atenção nos agostinianos, sua situação foi diferente dos 
outros três grandes ramos mendicantes porque, como surgiram mais tarde, tiveram 
de se estabelecer a certa distância dos outros conventos para não invadir seus 
espaços de coleta; além disso, a maioria de seus membros procedia de grupos de 
ermitões. Na raiz da união de 1256, tinham entre seus objetivos prioritários chegar 
às cidades de Bolonha, Paris, Montpellier, Londres e Oxford, entre outras. A ida às 
cidades constituiu o primeiro movimento missional, produzindo grande fruto de 
expansão e vitalidade religiosa na ordem. Tratou-se de uma mudança de vida 
radical, pois os eremitérios se trasladaram às cidades. Além disso, o salto 
missionário não foi só geográfico, porque os primeiros agostinianos traspassaram 
outras fronteiras, como a abertura ao apostolado e a entrada no mundo da cultura e 
da universidade. 

Pois bem, o referido de nossa temática, ante os movimentos paupertistas e as 
comunidades claramente heréticas, São Francisco e Santo Domingos, que fizeram 
da pobreza absoluta um dos núcleos de sua proposta religiosa, converteram-se no 
estandarte da ortodoxia, e suas fundações foram consideradas uma grande ajuda 
tanto dentro como fora da vida da Igreja. Nesta perspectiva, a efetiva pobreza 
evangélica se erigia numa condição essencial da vida consagrada, porque fazia de 
uma opção material uma realidade espiritual, além de gerar um forte estímulo à fé. 

Contudo, não foi a pobreza absoluta a única característica das novas ordens. Elas 
não se limitaram à prática de uma vida santa por parte dos próprios membros. Sua 
máxima era “não viver para si mesmos somente, mas para servir os demais”. Por 
isso, unia à radical renúncia a todos os bens terrenos o exercício do ministério 
apostólico, orientando-se à evangelização das massas e introduzindo um novo 
elemento que não estava tão patente na vida monástica. 

Como consequência necessária de seu contato com as pessoas, os conventos 
mendicantes se localizaram nas cidades, e esses davam origem à vida pública. Foi 
neste “modo de localização”, quase sempre em seus subúrbios ou periferias, onde 
se estabeleceram, pois neles a pobreza era proverbial, ou melhor sacramental, 
enquanto os pobres eram considerados sacramento de Jesus conforme Mt 15, 31-
46. Penetrando e vivendo nas fronteiras, os mendicantes tiveram uma experiência 
apotáxica, onde abandonavam a situação atual para se retirar na busca de Deus no 
rosto dos pobres. Desta forma, a pobreza, mais que indigência de bens, significava 
uma atitude de sincera humildade. 

A obra dos mendicantes nos púlpitos e no confessionário, ao serviço de pobres 
e débeis, e em missões estrangeiras não tem comparação. Além disso, esta 
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inovadora ação apostólica implicou numa nova organização da vida conventual e 
da adoção de especiais meios para prover a subsistência. De seu ministério 
apostólico derivava, também, o direito de sustentação de toda a cristandade, já que 
‘o operário merece seu salário’ (1Tm 5,18). Com efeito, tendo renunciado aos bens 
terrenos em obediência à palavra de Cristo (cf. Mt 19,21; 16,24) para se voltar ao 
bem-estar da humanidade, podiam pedir às pessoas o próprio sustento. 

Por outra parte, os mendicantes não estavam vinculados pelo voto de 
estabilidade a um lugar determinado (monastério), mas gozavam de grande 
liberdade. Não só podiam ser chamados a exercer seu ministério dentro de uma 
região, mas também ser enviados a qualquer parte do mundo. Não há dúvida, 
portanto, de que as ordens mendicantes nasceram com uma vocação apostólica. 
Sensíveis aos “sinais dos tempos”, que solicitavam evangelizadores para uma 
crescente população, os mendicantes foram fiéis no mandato missionário de “ide e 
anunciai” (Mt 28,19), e mostraram uma extraordinária mobilidade ao serviço do 
evangelho. 

O mandato de Cristo lhes premiou, sendo uma referência evangélica essencial. 
Contudo deveriam enfrentar um problema, porque conceder o privilégio da 
pregação a grupos religiosos constituía uma exceção importante, já que, até o 
momento, sua autorização era exclusiva dos bispos. Os mendicantes consideraram 
que tinham uma missão universal, não vinculada a um lugar específico, mas um 
chamado a expandir-se por toda a cristandade, particularmente nas cidades, 
servindo às novas classes emergentes e, entre elas, as de maior dinamismo 
comercial e as universitárias. 

A forma de governo era democrática, já que a maior parte dos superiores não era 
eleita por toda a vida, mas estavam sujeitos ao capítulo geral. Ainda assim, alguns 
religiosos buscavam estratégias para se perpetuarem no poder sob o aspecto de que 
eram pessoas desejosas de servir à comunidade. A história ainda se repete, podendo 
gerar uma grande inquietude, dado que, de acordo com esta terminologia, só é 
possível servir se estiver revestido de autoridade. 

O grande êxito experimentado, sobretudo a partir do ponto de vista vocacional, 
fez com que a extrema simplicidade do começo, expressa em edifícios e templos, 
passassem a construções mais robustas e artísticas, feitas com a ajuda de reis, 
príncipes, senhores e comerciantes. Além disso, em torno das primeiras ordens 
mendicantes surgiu logo um laicato interessado por sua espiritualidade e ansioso 
por sua direção espiritual. Entre outras coisas, imitava seu estilo de vida ascético. 
Desta forma, tornou-se característico delas o ter uma ordem primeira (a dos 
homens), uma segunda ordem (a das mulheres) e uma ordem terceira, composta por 
seculares desejosos de viver segundo seu carisma. 
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Parte do êxito dos mendicantes se deve à sua capacidade de responder às 
necessidades do povo e ao protagonismo reconhecido pelos leigos. Os religiosos 
atraíam por sua simplicidade e desprendimento. Não se apresentavam com a 
ostentação dos monastérios, nem faziam alarde de seu interesse de “fazer carreira”, 
como acontecia no clero secular. Possuíam formação acadêmica e muitos deles com 
experiência internacional. Estas qualidades lhes granjeavam o favor das cortes 
reais, que os procuravam como conselheiros desinteressados, objetivos e honestos, 
ou lhes convertiam em instrumento útil para suas relações diplomáticas. 

Por volta do ano 1300, as principais cidades da Europa tinham conventos das 
grandes ordens mendicantes. Os habitantes propiciavam esse crescimento, pois 
intercediam em favor da cidade e eram sinal de sua importância política. 
Desgraçadamente, estes avanços encontraram séria resistência no clero diocesano, 
e sobretudo nos bispos, ao verem inválido e diminuído seu campo pastoral e sua 
autoridade, já que os recém-chegados podiam pregar e administrar sacramentos sem 
sua permissão, pois contavam com autorização pontifícia. Por isto os mendicantes 
defendiam o papado, resguardando-se debaixo de suas asas, e este lhes concedia 
privilégios que iam além da autoridade episcopal. 

De acordo com nosso tema, a contribuição das ordens mendicantes para a 
pobreza não era a pobreza pessoal de seus membros, porque todas as ordens 
anteriores observavam uma vida rigorosamente austera renunciando à propriedade 
privada. O novo dava-se em um convento que tampouco devia possuir alguma 
coisa. Este já não era uma abadia com bosques, lagos, campos de trabalho, colonos 
e contribuintes, mas um lugar a proporcionar somente o mínimo indispensável para 
a vida: algumas celas em torno de uma igreja, quiçá uma pequena horta e nada mais. 

Para os mendicantes, a pátria já não era o monastério, mas a ordem. Desaparece 
a estabilidade, aquele enraizamento no território que desde São Bento constituía a 
base da vida monástica. Os mendicantes não viviam como alguns senhores 
espirituais, iguais aos feudais, mas como irmãos convivendo com seus iguais. 
Praticavam a cura de almas de forma desinteressada. As pessoas não precisavam ir 
a eles, mas eram eles a saírem ao encontro das pessoas. A pregação estava destinada 
a todos e não era para forçar, mas para convencer e motivar à virtude, à volta ao 
evangelho. Até então o pastor de almas inspirava respeito, quem sabe temor 
também; agora os mendicantes geram admiração e amor. 

Resumindo, as características gerais das ordens mendicantes são: a pobreza, não 
só individual mas também coletiva; o notável lugar dado à atividade pastoral e a 
renúncia à estabilidade; a centralização do governo; a formação teológica metódica 
dos irmãos destinados ao apostolado, sendo os sacerdotes melhor preparados de 
todo o clero de então; a instituição de uma terceira ordem convidando os leigos a 
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cooperar no apostolado e mostrando-lhes a possibilidade de uma vida perfeita, 
permanecendo inclusive em seu estado de vida. 

Por isso, o mérito das ordens mendicantes consistia em tornar próprias as 
aspirações de uma vida simples e evangélica. Demonstram que a prática da 
mensagem do Evangelho podia se efetuar, inclusive dentro da Igreja, e uma vida 
assim era compatível com a obediência à hierarquia. Transformaram a cura pastoral, 
pois o religioso podia se deslocar com maior facilidade sem esperar que os homens 
fossem até ele, mas saía ao seu encontro, como indica a importância dada à 
pregação. Igualmente outorgam um novo impulso à teologia e à filosofia, sobretudo 
dentro das universidades e, dali, também à piedade popular. Neste campo surgem 
os franciscanos, que adaptaram algumas ideias das cruzadas, tornando-as devoções 
populares muito profundas, como a via-sacra. 

Enquanto às universidades, os antigos colégios catedralícios se transformaram 
em estudos gerais. O nascimento daquelas foi produzido com a naturalidade 
característica das grandes criações históricas. As velhas escolas monásticas e 
catedralícias já não respondiam às necessidades dos tempos, e por isso mestres e 
alunos formaram livremente grêmios, com a finalidade de organizar os estudos. 
Chegou um momento em que a “universidade”, a corporação de professores e 
alunos, estabeleceu um estudo geral e recebeu o reconhecimento público das 
autoridades eclesiástica e civil. 

Além disso, como eram obra da Igreja e reflexo do espírito universalista da 
cristandade, apresentavam um marcado caráter supranacional. Nelas, o 
compromisso com a razão e o espírito de investigação que caracterizavam a vida 
intelectual na Idade Média foram um presente ao mundo moderno, embora jamais 
reconhecido. 

Sobre as cruzadas, as famosas guerras de Deus, realizaram a iniciativa mais 
característica da Cristandade. Elas não foram, normalmente, iniciativa de um ou de 
outro reino, mas tarefa comum dos países cristãos sob a direção do Papa, este dava 
graças especiais aos combatentes. O espetáculo, tantas vezes reiterado durante dois 
séculos, de príncipes e povos tomando o caminho do Oriente impulsionados pelo 
afã de libertar o Santo Sepulcro é prova impressionante da profunda seriedade 
característica da religiosidade medieval. 

Em síntese, ante à pretensão de alguns que, anelando uma vida cristã mais 
autêntica, afastavam-se da comunidade eclesial, as ordens mendicantes mostraram 
ser possível viver a pobreza evangélica sem se separar da Igreja. Entregaram-se 
com incansável zelo à pregação, ao ensino e ao acompanhamento espiritual dos 
fiéis, satisfazendo a necessidade que sentiam de uma vida interior mais intensa. 
Souberam também adaptar-se com flexibilidade às necessidades pastorais 
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provocadas pelo crescimento das cidades em detrimento das zonas rurais. 
Participando ativamente na vida cultural de seu tempo, incidiram no 
desenvolvimento do pensamento. Finalmente, a aparição das ordens mendicantes é 
um exemplo concreto de como os santos são autênticos reformadores da Igreja, 
capazes de promover uma renovação eclesial estável e profunda. 

Para terminar esta parte, seria inadequado conceber os séculos da Cristandade 
medieval só como uma época áurea, animada pelos ideais evangélicos. Aqueles 
tempos estiveram também cheios de misérias e pecados pessoais, de desordens e 
injustiças. Mesmo assim, resultaria, todavia, mais falso ignorar a profunda 
impregnação cristã da vida dos homens e das estruturas familiares e sociais 
produzidas ali; luzes e sombras, como em todo empreendimento humano. 

 

2. O IDEAL DE POBREZA 
Como forma de reflexão inicial, o ideal da comunidade cristã não é a pobreza. 

Jesus anuncia seu evangelho aos pobres para serem felizes, não para sofrerem ou 
passarem mal. 

Nos Atos dos Apóstolos desenha-se um retrato idealizado de como deve ser uma 
comunidade cristã, sem esconder que nela há sempre quem descumpre o ideal. De 
acordo com este, entre os crentes “não havia nenhum necessitado”, não havia 
indigentes (cf. 4,34), pois “tinham tudo em comum” e repartiam o que tinham 
“segundo a necessidade de cada um” (2,44). O ideal da comunidade cristã, então, 
não é a pobreza, mas o não ter pobres, e cada um deve ter o suficiente. Esta é a 
poderosa razão pelo qual gozavam “da simpatia de todo o povo” (2,47). 

Na Segunda Carta aos Coríntios (cf. 8,9) lemos que o Senhor Jesus, sendo rico, 
se fez pobre para nos enriquecer com sua pobreza. Nas sociedades capitalistas, um 
se enriquece empobrecendo a muitos. Jesus se empobrece para enriquecer a todos. 
Ele nos enriquece com sua pobreza, uma vez que todo o seu é uma doação. Jesus, 
com a riqueza insondável de Deus, entrega-se totalmente para o bem dos outros, 
por isso é mestre da pobreza a enriquecer (cf. Redemptionis donum, 12). A pobreza, 
vivida segundo o exemplo de Cristo, é expressão da entrega total de cada um, ao ter 
os olhos abertos às necessidades dos demais e o coração misericordioso para 
socorrê-los. É a pobreza daquele que põe sua confiança em Deus e, por isso, os 
outros vêm antes de si mesmo, numa clara e precisa experiência de liberdade, 
mansidão e humildade de coração. 

Os cristãos devemos nos esforçar em traduzir os princípios evangélicos, de modo 
que o ser humano e seu verdadeiro bem primem na atividade econômica, assim 
como na organização social e política, pois “o primeiro capital há de ser 
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salvaguardar e valorizar a pessoa em sua integridade” (Caritas in veritate, 25). 
Considerar, portanto, “o ser humano como um bem de consumo, podendo ser usado, 
alugado e jogado fora”, dá lugar a uma economia do descarte, onde as pessoas são, 
não só exploradas, mas também consideradas ‘rejeitos’, sobrantes (cf. Evangelii 
gaudium, 53). 

Tendo estes pensamentos da Doutrina Social da Igreja como marco, dos fatos 
históricos se deduz que os mendicantes dependiam diretamente da caridade das 
pessoas para o seu sustento, por isso eram realmente pobres. No começo não 
possuíam bens, nem pessoal nem comunitariamente, razão pela qual suas energias 
se orientavam à obra religiosa, seguros do poder do nome de Jesus e de uma 
comunhão fraterna fazendo com que a sociedade lhes desse o necessário para 
subsistir. Eram vistos neles sinais claros de uma autêntica pobreza: austeridade, 
mendicância, trabalho e comunhão de bens, entre outros. 

Por outra parte, o movimento mendicante respondia às necessidades do tempo, 
amplamente difundidas e profundamente sentidas. Estas exigências encontraram 
expressão não só nas ordens mendicantes, mas também em um certo número de 
grupos religiosos que se debatiam entre a revolução e a heresia, como fora dito. O 
aspecto comum de cátaros, valdenses, albigenses e outros movimentos heréticos 
difundidos na Europa era sua reação contra o bem-estar do clero, a pregação da 
prática de uma pobreza austera e o regresso à vida simples de Cristo e dos apóstolos. 
Assim estes grupos, iguais às ordens mendicantes, testemunharam a existência de 
exigências espirituais da cristandade ocidental, pois as ordens mendicantes viviam 
para satisfazer, passando da ‘liberdade de’ à ‘liberdade para’, ou seja, da carência 
real de bens à compreensão da pobreza como valor. 

Provavelmente a necessidade mais pujante era a realização do ministério dos 
sacerdotes nas grandes cidades, que cresciam rapidamente naquele tempo. A 
estrutura da sociedade estava baseada não só nelas, mas também em grandes 
latifúndios. Por isto, o sistema paroquial do momento se rachou sob o peso das 
novas condições de vida, e as pessoas se encontram num estado de miséria espiritual 
e moral, além da física. Nesta conjuntura, a pobreza poder-se-ia entender como uma 
carência visível, onde não escapava ninguém. 

Não é de estranhar, portanto, que quando os mendicantes se estabeleceram nos 
lugares mais pobres das cidades, levando a religião aos indigentes e marginalizados 
da sociedade, assimilando suas próprias condições de vida, supriram uma exigência 
que o clero paroquial era incapaz de responder. Foi um período de renascimento 
religioso e de reação contra os abusos derivados do sistema feudal, inspirado por 
um novo misticismo que fixava a atenção, antes de tudo, na humanidade de Cristo, 
e encontrava sua expressão prática na imitação de sua vida. 
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Contemporaneamente uma nova onda intelectual estava por encher a Europa e 
um novo espírito de liberdade democrática começava a se fazer evidente nas cidades 
comerciais em seu apogeu. Neste ambiente, a compreensão da pobreza transcendeu 
o simples elemento físico, fortalecendo seu conceito como valor, algo assim como 
um testemunho de validade e capacidade formadora do evangelho, pois o pobre é 
quem espera, aceita e ora. A partir disto, a pobreza, além de uma realidade material, 
transforma-se numa dimensão emanada do espírito e, por sua vontade, converte-se 
em fundamento do reino dos céus. A pobreza deixa de ser tão-somente uma carência 
de bens materiais para se apresentar como uma busca de Deus, passando do “bem-
aventurado o que se compadece do pobre” ao “bem-aventurado o pobre”. 

Não há necessidade de repetir o fato de que os mendicantes, cuja denominação 
distingue verbalmente um dos modos mais típicos de praticar a pobreza, respondem 
a muitas exigências da época e as interpretam dentro da ortodoxia, já que o fato é 
historicamente evidente. Contudo se se faz necessário dizer uma palavra sobre a 
ideia central pela qual estas ordens receberam dito nome, foi a ideia de pobreza. 

É possível pensar esta percepção como sendo originária de São Francisco, e por 
isso os outros fundadores, a partir de seu ensinamento, a tomaram para si. São 
Francisco não queria que a mendicância e a esmola fossem os meios normais de 
subsistência de seus religiosos. Queria, melhor, que vivessem do trabalho de suas 
mãos e recorressem à esmola somente quando não fossem capazes de ganhar o 
necessário para viver com o próprio trabalho. Pois bem, logo os religiosos se 
orientaram aos cuidados espirituais e as comunidades religiosas cresceram, ficava 
mais difícil sustentar com aquilo, e a esmola adquiriu um papel de destaque 
diferente daquele pensado por São Francisco num primeiro momento. Sua 
pretensão era, com certeza, que seus religiosos vivessem não só a mais estreita 
pobreza e simplicidade de vida, mas também, de dispor tão só do mínimo 
indispensável, tiveram de renunciar a terras, propriedades e fontes de renda. 

Manter este ideal se mostrou impossível na prática, porque as ordens surgidas 
como mendicantes foram diminuindo com o passar dos séculos ou, melhor, 
rescindindo. Entre os próprios franciscanos foi ocasião de uma discussão sem fim 
e se manteve graças a reformas sucessivas e volta às origens, breves sucessos 
destinados a perecer ante a inevitável lógica dos fatos. 

Anteriormente, o crescimento das ordens mendicantes com seu ideal de pobreza, 
incrustado na perspectiva penitencial da conversão evangélica, representou um 
impacto significativo na vida da Igreja. Ofereceu um novo ímpeto e chegou a 
catalisar a mudança e a renovação. Oferecia um novo modelo de vida, diferente da 
tradição monástica e a experiência do clero secular. 
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Este impacto levava a compreender que os desafios da pobreza evangélica não 
se prendiam em conseguir a perfeição pessoal, mas se identificavam com uma 
opção fundamental por testemunhar liberdade no contexto da vida fraterna. Exige 
uma profunda kénosis e uma mudança de vida radical. “E, deixando tudo, o 
seguiram” (Lc 5,11). A pobreza não é uma maldição, nem uma injustiça, mas a 
expressão da índole pascal de uma eleição. Em poucas palavras, a pobreza se 
transforma numa experiência pascal de ressurreição e ascensão. Esta é a inspiração 
bíblica da viagem a um “retorno às origens”. É preciso retomar o caminho da 
conversão e seguir Cristo sem reservas, despir-nos de todos os bens terrenos como 
sinal do compromisso de não possuir nada, de viver uma espécie de experiência 
jubilar na valorização do ser humano e a recuperar a igualdade através de um 
testemunho muito significativo. 

Vista esta parte do passado, demos um salto no tempo e situemos no presente. 
Atualmente, o chamado à comunhão é frustrado pelo uso individual das coisas e do 
tempo. A autossuficiência dos religiosos com contas bancárias e cartões de crédito 
pessoais, legalmente em nome da comunidade e com ampla porção de 
endividamento, o uso individual de um automóvel, de conta na internet em seu 
quarto, diferente a da comunidade local, televisão pessoal, permanente interação 
em redes sociais nos espaços comunitários, entre outras realidades, pode levar à 
separação dos irmãos, à diminuição da vida fraterna e, efetivamente, ao não saber 
colocar as coisas comuns antes das próprias. Desta forma, cada religioso dá cada 
vez menos aos irmãos e compartilha menos de si mesmo; sua participação na vida 
comum é débil e escassa, porque se centra em assuntos de alçada pessoal; a 
crescente separação dos irmãos está velada pela presença puramente formal na 
oração e à mesa, pois, inclusive ali, o celular é sua companhia favorita e até guia o 
tema da conversa. 

A situação atual leva a pensar no fenômeno mundial da pobreza econômica e os 
mecanismos de injustiça a produzir uma maior separação entre ricos e pobres, 
divisão crescente inadmissível para quem quer viver o Evangelho. A já 
cinquentenária admoestação de Paulo VI (cf. Populorum progressio, 47) continua 
vigente. Construamos uma comunidade humana onde as pessoas possam gozar de 
uma vida verdadeiramente humana, onde o pobre Lázaro pode se sentar à mesma 
mesa do rico; onde se faça realidade a fraternidade, a pobreza evangélica, o 
peregrinar existencial para sair de uma casa e ira para outra; onde todos realmente 
nos oxigenemos, pois essa palavra também é ouvida quando o superior maior muda 
um religioso de um ministério, fato a recair mais em alguns que em outros. Dá a 
impressão de que, em certas oportunidades, tudo depende da proximidade ou da 
distância do “servidor” da vez. 
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É preciso que os sofrimentos padecidos por nossos irmãos em várias regiões do 
mundo nos alcancem, nos atinjam, cheguem ao nosso coração, entendido como o 
centro das decisões humanas. Estes sofrimentos são rostos de povos em guerra; 
rostos de crianças vítimas da violência, fome, abusos, abandono; rostos de mulheres 
violentadas, compradas e vendidas; rostos de aborígenes expropriados de terra, 
cultura e fé; rostos de exilados e migrantes, em busca de sobrevivência e dignidade; 
rostos de inúmeros encarcerados nos cárceres do mundo, às vezes injustamente 
condenados; rostos de enfermos a mostrar nossa precariedade, frequentemente 
também vítimas de interesses cegos e epidemias; rostos de trabalhadores precários 
e sem garantias, despojados da esperança de um futuro melhor; rostos de crianças 
não nascidas. E outros milhares de rostos de uma humanidade ferida que reclamam 
respeito, direito de viver e participar na construção de uma nova terra, mais justa e 
fraterna. O dito no Documento de Puebla (cf. 31-39) continua ressoando como 
profundo grito profético ainda não ouvido totalmente, ou ainda não querido ser 
ouvido profundamente. 

A pobreza é, antes de tudo, um dom de liberdade, a nos libertar dos ídolos de 
hoje. Liberta-nos da tentação de pôr nossa segurança e felicidade nas coisas e nos 
bens, nos valores e na mentalidade deste mundo. Não é preciso se descabelar 
pensando que, em certas ocasiões, os religiosos de hoje não fugimos do mundo, 
nem estamos no mundo, nem o evangelizou; mas parece que fomos envolvidos pelo 
mundo, ninou-nos como uma terna mãe e nos evangelizou com suas ‘boas notícias’. 
Dá a impressão de que esquecemos que a pobreza liberta para a contemplação, 
ensinando-nos a limitar as exigências, convencendo-nos de que é melhor ter menos 
necessidade que possuir muitas coisas, para buscar o reino e sua justiça (cf. Mt 
6,33), embora alguns mudem esta máxima agostiniana pela que reza: “É melhor ter 
muito para precisar de pouco e não ter que depender de ninguém”. Liberta-nos da 
necessidade da posse em nossa relação com as coisas, e nos faz descobrir que 
podemos amá-las e utilizá-las sem a necessidade de possuí-las. 

A pobreza nos liberta para o serviço a Deus e ao homem, tarefa principal de 
quem é pobre e não pertence a si mesmo, mas a um projeto maior, um projeto de 
consciência eclesial num convite a viajar com pouca bagagem, conforme o 
itinerário evangélico, sem pesos adicionais, prontos para ira aonde a Igreja carece 
de um serviço, pertencendo ao reino e não aos nossos projetos. 

Liberta-nos da ânsia dos primeiros lugares e nos convida a valorizar a dimensão 
evangélica da pequenez, humildade, debilidade, do fazer-se como crianças. Liberta-
nos da sedução do transitório, chamando-nos a um estilo de vida sóbrio, essencial 
e de radical simplicidade, porque a mendicidade vai além da tipologia particular da 
vida consagrada. 
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A pobreza nos liberta do risco de compensar a infelicidade com a ilusão da posse 
e o acúmulo de coisas materiais, da grande quantidade de vestuário enchendo 
nossos armários, enchendo-nos de roupas e calçados quase nunca usados. Liberta-
nos dos afãs, lembrando-nos a providência de Deus em todas as nossas 
necessidades, e nossa tarefa é a de buscar seu rosto. Convida-nos à felicidade em 
nossas origens, em nossa primitiva inspiração mendicante e contemplativa expressa 
na vivência dependente da coleta, oração, vida em comum e estudo, elementos 
configuradores e, penso eu, a continuar configurando a vida e a pregação evangélica 
em um ambiente mendicante. 

A pobreza também é entendida como liberdade para a fraternidade. Significa ter 
algo e oferecê-lo como dom, fazendo de tudo o que somos e temos um instrumento 
de comunhão. Liberta-nos da lógica da competitividade e de fazer carreira, daqueles 
sonhos de “chegar a ser...” ou de “quando eu for...”, para nos fazer entrar na lógica, 
se é que esta lógica existe, de uma relação livre e gratuita. Liberta-nos ao nos 
lembrar que os bens são dons recebidos, porque as coisas não são nossas, mas de 
Deus e dos demais. Como nós as recebemos, assim outros deveriam recebê-las de 
nós e encontrá-las melhoradas, pois o religioso vivendo o ideal de pobreza trabalha 
para deixar um melhor daquele encontrado. Em nosso caso, esse pequeno mundo 
poderia ser o ministério para onde nos destinam, sendo assim, como nos dizem, a 
vontade de Deus o estarmos ali. 

A pobreza nos lembra a edificação da comunidade se dá no compartilhar dos 
dons pessoais, tanto materiais como espirituais, e as habilidades próprias, e cresce 
no intercâmbio dos carismas, na comunhão de bens, pondo tudo ao serviço de nossa 
vocação de amar, sem olhar para nós mesmos para podermos estar direcionados aos 
irmãos. Liberta-nos das atitudes de autossuficiência e de autonomia para descobrir 
a dependência recíproca como força da fraternidade. Liberta-nos, chamando-nos a 
dar conta de tudo em fraternidade, em transparência aberta e responsável. Regata-
nos das teorias vazias, impulsionando-nos a viver e a concretizar as Constituições 
na realidade onde estamos inseridos. A opção pela pobreza nos permite, vivendo do 
fruto de nosso trabalho, compartilhar a sorte dos homens e das mulheres de nosso 
tempo, sua experiência de vulnerabilidade, precariedade e fadiga. Impele-nos a 
enxertar-nos numa fraternidade mais ampla, a da família humana, exigindo-nos um 
modesto teor de vida em todas suas expressões, porque infelizmente somos mais 
atraídos ao ‘pedir e pedir’ que ao ‘trabalhar e trabalhar’. 

A pobreza também é disponibilidade para a solidariedade. Empurra-nos na 
identificação com os pobres e a sermos seus porta-vozes na sociedade. Livra-nos 
dos falsos valores propostos pela mentalidade comum, fazendo de nós sinal 
profético em relação a tantas realidades econômicas contemporâneas: consumismo, 
neoliberalismo, exploração, socialismo, empobrecimento do planeta, consumo 
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energético, desastre ecológico, globalização, entre outras. Resgata-nos da ilusão de 
viver em plenitude longe dos demais e desenvolve em nós, ao contrário, uma 
consciência social, uma sensibilidade aos problemas de justiça e paz no mundo. 
Doa-nos a parresía de denunciar a avareza política e o abuso de poder dos grandes 
da terra, a indiferença de eliminar unidos as carestias do mundo e, a partir daí, a 
pobreza de alguns de nossos ministérios. Incita-nos a realizar uma análise da 
realidade para orientar e adequar nossas respostas às necessidades das pessoas. 
Resumindo, a opção pela pobreza nos emancipa para assumir novas formas de 
serviço aos mais necessitados do mundo de hoje. 

 

3. UMA PROPOSTA DE CONEXÃO CONTRA CULTURAL 

Assinalamos nos últimos parágrafos algumas libertações que a vivência do ideal 
de pobreza produz em nós. Assim aconteceu durante o nascimento e o 
desenvolvimento das ordens mendicantes: um modelo de grande renovação numa 
nova época histórica concreta, onde a experiência mendicante se tornou parte da 
paisagem, como certa vez escutei. As ordens mendicantes receberam seu nome por 
sua nota distintiva de “mendigar”, ou seja, de recorrer humildemente ao apoio 
econômico das pessoas para viver o voto de pobreza e levar a cabo sua missão 
evangelizadora. 

Hoje a realidade mudou, sem dúvida nenhuma, porque, nas conjunturas 
históricas em que vivemos, nossa identidade carismática deve se encarnar numa 
entidade econômica, numa empresa sem ânsia de lucro e sem medo de perda, para 
seu funcionamento prático. Neste contexto, o ideal de pobreza se apresenta como 
um desafio, porque é difícil equilibrar a quantidade do ter com a qualidade do ser, 
pois, em certas ocasiões, favorece-se o primeiro em detrimento do segundo. Ao 
final e a cabo, “amigo, quanto tens és quanto vales, princípio da atual filosofia”, 
como diz a velha canção. Ao zunzum de sua melodia nos vem à mente de maneira 
quase espontânea a pergunta: Será que nossa vida consagrada está muito longe desta 
atual filosofia? 

O primeiro desafio gerado pelos mendicantes chegava, dado pela expansão de 
vários grupos e movimentos de fiéis que, embora movidos por um legítimo desejo 
de uma vida cristã autêntica, situavam-se fora da comunhão eclesial. Opunham-se 
frontalmente à Igreja rica em propriedades, bela e imóvel que se desenvolvia com 
o florescimento do monarquismo. A este modelo de Igreja se contrapõe a ideia de 
Cristo vindo à terra pobre, e a verdadeira Igreja deveria ser a Igreja dos pobres. O 
desejo de uma verdadeira autenticidade cristã se opôs assim à realidade da Igreja 
imperial. Estes grupos rechaçavam o modo de viver dos sacerdotes e dos monges 
daquele tempo, pois eram acusados de trair o evangelho e de não praticar a pobreza 
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como os primeiros cristãos; e enfrentaram o ministério dos bispos, forjando uma 
autêntica “hierarquia paralela”. 

Com uma eleição completamente original na história da vida consagrada, os 
membros das ordens mendicantes não só renunciavam à posse dos bens pessoais, 
como faziam os monges desde a antiguidade, mas nem mesmo queriam que se 
colocassem terrenos e bens imutáveis em nome da comunidade. Pretendiam assim 
dar testemunho de uma vida extremamente sóbria, para ser solidários com os pobres 
e confiar só em Deus, viver cada dia da confiança de pôr-se em suas mãos. Este 
estilo pessoal e comunitário das ordens mendicantes estava unido à total adesão dos 
ensinamentos da Igreja e à sua autoridade, ao oferecer a elas seu apoio, 
reconhecendo nelas a voz do Espírito. 

Outra exigência difundida nesta época foi a de uma instrução religiosa coerente. 
Não poucos fiéis leigos, vivendo nas cidades em vias de expansão, desejavam 
praticar uma vida cristã espiritualmente intensa. Tentavam aprofundar no 
conhecimento da fé e serem guiados no árduo, mas alegre, caminho da santidade. 
As ordens mendicantes souberam ir ao encontro da necessidade de anunciar o 
evangelho com simplicidade, profundidade e grandeza próprias. Com grande zelo, 
de fato, dedicaram-se à pregação. Eram numerosos os fiéis, frequentemente 
autênticas multidões, a reunirem-se para escutar os pregadores nos templos ou em 
lugares abertos. Tratavam problemas próximos das pessoas, sobretudo a prática das 
virtudes teologais e cardinais, e os abordavam de maneira compreensível, 
adornados com exemplos concretos, do mesmo jeito de Jesus. Além disso, 
ensinavam formas de orações para nutrir a vida espiritual e a piedade. 

A importância das ordens mendicantes cresceu tanto que instituições seculares, 
como as organizações do trabalho e as autoridades civis, consultavam comumente 
os membros destas ordens com a finalidade de redigir suas regulações e, às vezes, 
para solucionar seus conflitos, externos e internos. Consequentemente, tornaram-se 
uma organização distinta em relação à maior parte das ordens monásticas. Assim 
os mendicantes estavam mais disponíveis às exigências da Igreja universal. Esta 
flexibilidade possibilitou o envio dos religiosos mais idôneos para impulsionar 
missões específicas, renovando-se assim o dinamismo missionário. 

As transformações culturais, nesse período, representavam outro grande desafio. 
As ordens mendicantes não duvidaram em assumir esta tarefa e, como estudantes e 
professores, entraram nas universidades mais famosas de seu tempo, erigiram 
centros de estudo, produziram textos, deram vida a escolas de pensamento, 
protagonizaram a teologia escolástica em seu melhor período, incidiram 
significativamente no desenvolvimento das ideias. Os pensadores de maior renome 
eram mendicantes, trabalhando com a mente assentada no incremento da nova 
evangelização, reavivando o diálogo entre razão e fé. 
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Existe ainda para nós uma “caridade da verdade e na verdade”, uma “caridade 
intelectual” a ser exercida na iluminação das inteligências e na conjugação da fé 
com a cultura. Este empenho, levado a cabo pelos mendicantes nas universidades 
medievais, é um convite a nós para estarmos presentes nos lugares onde se elabora 
o saber para propor, com respeito e convicção, a luz do Evangelho na abordagem 
das questões fundamentais que interessam ao homem: sua dignidade e seu destino 
eterno. Neste contexto poderíamos situar as reflexões sistemáticas de teologias 
genéricas e emergentes como as teologias políticas e as teologias da libertação. 

Também hoje, apesar de viver numa sociedade onde, com frequência, prevalece 
o “ter” sobre o “ser”, nossos concidadãos mostram uma sensibilidade plausível ante 
os exemplos de pobreza e solidariedade que os crentes oferecem com opções 
radicais de vida. Não faltam ao nosso redor iniciativas similares às vividas na Baixa 
Idade Média: os movimentos inspiradores na novidade do Evangelho e sua vivência 
com radicalidade. Colocam-se, hoje, nas mãos de Deus para servir o próximo em 
suas múltiplas necessidades. O mundo escuta de bom grado os mestres quando estes 
também são testemunhas. Eis aqui uma lição que jamais deve ser esquecida na 
difusão do Evangelho: viver primeiro o anunciado por nós, refletindo deste modo a 
caridade divina. 

Nesta proposta contra cultural, poder-se-iam assinalar algumas sugestões 
práticas: fazer da pobreza uma opção fundamental; assumir um estilo de vida mais 
sóbrio, essencial e simples; adotar um modesto preceito de vida, manifesto nos 
edifícios, na alimentação, nos meios de transporte e comunicação; reduzir as 
exigências e não querer o último produto tecnológico; viver uma gozosa e total 
comunhão dos bens entre os religiosos, com plena confiança na própria 
comunidade; revisar periodicamente a fidelidade no compromisso de pobreza 
pessoal e comunitária; assumir a beleza das propriedades dadas a nós para viver; 
aprender a analisar com assiduidade a realidade social, econômica, cultural, 
eclesial, para responder de maneira pertinente às demandas existentes; viver o 
ministério da reconciliação e a compaixão para com os enfermos como forma de 
solidariedade às pessoas sofredoras; apoiar, com recursos da comunidade se for o 
caso, projetos de promoção de grupos sociais de peculiar exclusão social; 
comprometer-se na redução de uma determinada porcentagem dos gastos e 
consumos da comunidade; superar a tentação de manter mascotes pessoais a cargo 
da economia comunitária... 

Na pastoral vocacional e na formação também poder-se-iam sugerir certas linhas 
de ação: preparar os candidatos para o trabalho manual; formá-los na consciência 
do custo e o preço da vida; valorizar e transmitir o carisma mendicante; ensinar a 
gestão econômica da comunidade e do ministério; educar para a sobriedade e a não 
satisfação absoluta de todas as necessidades; instruir no uso dos meios disponíveis 
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para a edificação da comunidade; fazer-se próximo de toda pessoa, aceitando-a pelo 
que é, não pelo que possui, sem excluir a ninguém; libertar-se da busca de relações 
de poder e da afirmação de si mesmo, optando mais pela colaboração, em particular 
pelos seculares; assumir a colegialidade como forma específica de nosso serviço 
eclesial e social; praticar a pobreza como um ministério apostólico realizado 
comunitariamente, compartilhando debilidades e dons; comprometer-se com 
projetos de pobreza radical como expressão de proximidade e solidariedade com os 
mais desfavorecidos... 

Igualmente podem-se dispor de algumas decisões práticas: fazer da pobreza um 
meio de fraternidade; pôr em comum não só os recursos, mas também as carências 
e as necessidades das comunidades, para juntos solucioná-los, aproveitando os 
excedentes de cada uma e suster assim as fraternidades mais pobres, a formação e 
os projetos de ação social; favorecer e acompanhar às comunidades que fazem uma 
opção radical de pobreza; criar e fortalecer um fundo de solidariedade com a 
participação de todos, na medida em que seja possível; comprometer-se a favor dos 
grupos sociais mais vulneráveis; preocupar-se com os investimentos e a gestão de 
nossos recursos sejam realizados conforme a ética e de uma maneira solidária; 
alimentar a consciência e o compromisso no campo ecológico e na defesa dos 
recursos naturais. 

Para não deixar o escrito no ar, vamos terminar com uma interpelação. Na atual 
situação social, caracterizada por mudanças e rápidos crescimentos, pelos meios de 
comunicação e tecnologias modernas, pela crise sanitária e consequentemente 
socioeconômica deixadas pela pandemia do Covid-19, poder-nos-íamos perguntar: 

1. As ordens mendicantes refletem, todavia, um catalizador significativo na 
vida da Igreja, ou talvez tenham perdido a própria identidade, ao julgar pelo 
número cada vez menor de seus membros? 

2. Como poderíamos sugerir aos jovens de hoje essa particular eleição de vida? 

3. Por que tenho que ser pobre? 

4. Minha comunidade vive em total e leal comunhão de bens entre seus 
membros? 

5. Em que medida os recursos comunitários são devolvidos aos pobres? 

Compartilho, para terminar, um ato de contrição dado a mim por um estudante 
de um dos meus cursos universitários, podendo ser utilizado como sinal de 
renovação de nosso voto de pobreza evangélica: 

Em nome de minha comunidade, eu, N., peço perdão a Deus pelas faltas cometidas na 
vivência e na prática de meu voto de pobreza evangélica. Peço perdão aos pobres por ignorar 
suas vozes; por calar quando era preciso levantar a voz em sua defesa; por ignorá-los quando, 
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de cada parte do mundo, sentaram-se em nossas portas, como Lázaro, suplicando pão e 
fraternidade. Peço perdão aos pobres pelo dinheiro dado sem amor nem justiça. Que Deus 
onipotente me ajude. Amém. 
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