
 
 

Ordinul Fraţilor Minori Conventuali 
- de la Regula de viaţă la organizarea concretă -

 
 
„Ordinul”, ca termen aplicat instituţiei ce s-a născut odată cu Sfântul Francisc de 

Assisi, trebuie să fie înţeles în forma sa originar medievală. Iniţial, cuvântul „ordin” făcea 
referinţă la modul de viaţă al religioşilor, pentru ca apoi să-şi extindă sensul la o totalitate 
de mănăstiri sau convente, care urmau aceeaşi regulă de viaţă şi formau o unică instituţie. 
Astfel, denumirea de „ordin religios” implică existenţa unei specifice reguli de viaţă 
aprobată de Sfânta Biserică. Regulile de viaţă consacrată aprobate de Biserică sunt patru: 
Regula Sfântului Vasile, Regula Sfântului Benedict, Regula Sfântului Augustin şi Regula 
Sfântului Francisc de Assisi.  

Aşadar, mişcarea religioasă iniţiată de Sfântul Francisc de Assisi se bucură de 
titulatura de „Ordin religios”, întrucât are o Regulă proprie de viaţă aprobată de Papa 
Honoriu al III-lea, pe data de 29 noiembrie 1223. Din această Regulă de viaţă a Ordinului 
Fraţilor Minori aveau să se inspire, în decursul secolelor, numeroase alte congregaţii şi 
institute de viaţă consacrată. 

 
„Fraţi minori” este expresia aleasă de Sfântul Francisc prin care el îi defineşte pe 

fraţii săi chiar în primul capitol al Regulii de viaţă; de altfel, într-un mod şi mai explicit, în 
regula anterioară numită Regula non bullata, Sfântul Francisc îi îndemna pe fraţii săi întru 
consacrare: „Şi nici unul dintre voi să nu se numească prior, ci toţi, în acelaşi fel, să se 
numească fraţi minori” (Rnb VI). De fapt, aceste expresii şi, mai ales, realităţile pe care 
acestea le exprimau, deschideau Bisericii şi vieţii religioase o nouă perspectivă. Datorită 
intuiţiei Sfântului Francisc, Sfânta Biserică a beneficiat de un nou suflu de viaţă 
consacrată, care avea să-şi reverse rodul bogat şi în activitatea pastoral-misionară în slujba 
poporului credincios. 

 
„Conventuali”, precizarea finală din denumirea oficială a Ordinului, provine de la 

cuvântul „convent”, un alt termen propriu vieţii franciscane. În limba latină medievală, 
„conventul” şi-a însuşit semnificaţia de la termenul „domus – casă”, pentru a indica 
locuinţa fraţilor minori şi mai puţin casele călugăriţelor şi al călugărilor, pentru care se 
folosea termenul de „mănăstire”. „Conventualii” erau fraţii minori care locuiau în casele 
din preajma bisericilor în care îşi desfăşurau activitatea pastorală, dorindu-se astfel o 
distincţie cât mai clară între fraţii minori din convente şi fraţii care aparţineau de alte 
mişcări reformatoare din cadrul aceluiaşi Ordin franciscan. 

În secolele XIV - XV, între fraţii care trăiau în convente şi cei care aparţineau de 
diferite reforme franciscane a apărut un puternic proces de diferenţiere, astfel că, în anul 
1517, Ordinul Fraţilor Minori avea să fie organizat în două mari familii distincte: Ordinul 
Fraţilor Minori Observanţi şi Ordinul Fraţilor Minori Conventuali. În fine, în 1525, avea 
să apară şi cea de a treia ramură franciscană, aceea a Ordinului Fraţilor Minori Capucini. 
Toate aceste trei familii franciscane există şi în zilele noastre, trăiesc aceeaşi Regulă de 
viaţă, a Sfântului Părinte Francisc, având însă o organizare administrativă proprie. 

În ceea ce priveşte „ierarhia” Ordinului, Sfântul Francisc, în cel de-al VIII-lea 
capitol al Regulii de viaţă, vine cu alte inovaţii. În primul rând, Ordinul nu are un 



„Superior general”, dar un „Ministru general”, adică un „slujitor al întregii fraternităţi”. 
Însă, noutatea cea mai evidentă constă în modul în care este văzută această slujire: în cazul 
în care Ministrul general nu mai poate face faţă îndatoririlor care îi revin, Miniştrii 
provinciali au datoria, după ce în prealabil se vor fi adunat în Capitolul general care se 
celebrează la Solemnitatea Coborârii Duhului Sfânt, să-l elibereze din această 
responsabilitate şi să aleagă un alt Ministru general. Dezvoltarea acestor noi concepţii 
despre conducere avea să ducă la ceea ce noi definim astăzi „democraţie”, adică fiecare 
component al unei organizaţii, instituţii ori societăţi poate să-şi exprime, prin vot secret şi 
liber, opţiunea asupra propriului „conducător”. Actualmente, Ministrul general este ales o 
dată la şase ani în cadrul Capitolului general. Ministrului general, ca şi părinte al întregii 
fraternităţi franciscane conventuale, îi revine datoria de a conduce întregul Ordin şi este 
chemat să promoveze toate activităţile şi iniţiativele spre binele fraţilor şi al Bisericii 
universale. Ministrul general este ajutat de către Definitorii generali, care sunt Asistenţi 
generali aleşi de către acelaşi Capitol general. Sediul Ministrului general şi al Definitoriului 
general se găseşte la Roma. 

 
Provincia, Custodia şi Delegaţia Franciscană - Ordinul Fraţilor Minori 

Conventuali, prezent astăzi pe toate cele cinci continente, din punct de vedere 
administrativ este împărţit în: Provincii, Custodii şi Delegaţii generale sau provinciale. 

 
Provincia religioasă este constituită din cel puţin cinci convente şi cel puţin 

patruzeci de fraţi cu profesiune perpetuă. Provinciile, deşi sunt integrate în Ordin şi 
Biserică,au o conducere proprie şi se bucură de o anumită autonomie organizatorică. 
„Superiorul major” al unei Provincii franciscane conventuale este Ministrul provincial, ales 
o dată la patru ani de către toţi fraţii Provinciei respective, în cadrul Capitolului provincial. 
Ministrul provincial, la rândul său, este ajutat de către Definitorii provinciali, care sunt de 
fapt consilierii săi, aleşi de acelaşi Capitol provincial.  

 
Custodiile religioase, din punctul de vedere  al proporţiilor, sunt mai mici decât 

Provinciile şi sunt strâns legate fie o anumită Provincie fie de însuşi Ministrul general. O 
Custodie trebuie să aibă cel puţin trei convente şi cel puţin nouă fraţi cu profesiune 
perpetuă. 

 
Delegaţia franciscană conventuală se poate forma într-o anumită regiune şi 

trebuie să aibă cel puţin două convente şi cel puţin şase fraţi cu profesiune perpetuă. Şi o 
Delegaţiei poate fi generală, atunci când este subordonată Ministrului general al Ordinului, 
sau provincială, atunci când aparţine de o anumită Provincie religioasă. 

 
Conventul franciscan - O Provincie franciscană conventuală este formată, 

aşadar, din mai multe convente în care fraţii îşi trăiesc consacrarea. Într-un convent 
franciscan trebuie să fie cel puţin trei fraţi, iar „superiorul” conventului este „Guardianul”, 
ales o dată la patru ani în cadrul Capitolului provincial. Termenul „guardian” derivă de la 
italienescul „guardare – a privi”, desemnând astfel rolul de a coordona activităţile unui 
convent. Datoria guardianului, care în multe cazuri îndeplineşte şi funcţia de paroh, nu 
este echivalentă cu aceea a parohului. De fapt, spre deosebire de paroh, care trebuie să se 
îngrijească de bunul mers al unei comunităţi parohiale formate din preoţi şi credincioşi, 
fiind în acest caz delegatul episcopului diecezan, guardianul trebuie să se îngrijească de 



bunul mers al fraternităţii şi al vieţii comunitare din convent; de asemenea, el trebuie să 
coordoneze lucrările comunităţii, astfel încât fraţii, angajaţi în diferite activităţi de slujire şi 
de apostolat, să lucreze în comuniune şi armonie fraternă.  

În multe cazuri, în conventele franciscane, funcţionează şi biroul parohial, dar 
conventul nu este echivalentul casei parohiale. De asemenea, conventul nu este o 
mănăstire, aşa cum nici fraţii franciscani nu sunt călugări. De fapt, o mănăstire, deşi 
urmează o anume regulă monastică, totuşi are un statut propriu şi membrii săi sunt legaţi 
direct de ea; mai ales în antichitate şi în Evul Mediu, mănăstirile constituiau o realitate 
închisă şi autonomă, erau construite în locuri solitare, astfel încât să permită călugărilor o 
totală izolare de lume, unde să se poată dedica pocăinţei, rugăciunii, scrierilor şi chiar 
muncii manuale. Conventele, însă, au unul şi acelaşi statut în lumea întreagă, sunt legate şi 
chiar coordonate de un guvern central provincial sau general, iar fraţii franciscani nu sunt 
legaţi de un convent anume, ci de o Provincie şi de Ordinul religios. De asemenea, 
conventele se găsesc în general în localităţile rurale şi în oraşe şi sunt accesibile tuturor. 
Printre caracteristicile fraţilor franciscani amintim şi itineranţa. Fraţii participă pe deplin 
la activitatea pastorală şi misionară a Bisericii universale. Şi, tocmai datorită itineranţei, 
franciscanii au ajuns pe meleagurile noastre încă din prima jumătatea a secolului al XIII-
lea şi, alături de celelalte ordine religioase şi de clerul diecezan, activează şi astăzi în 
diferite parohii, case de formare şi în misiuni. 

 
Fr. Antonel-Aurel ILIEŞ. 
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