
Els Terciaris Seglars constitueixen agrupacions de 
laics o sacerdots que, fascinats per l’espiritualitat 
d’una orde religiosa, volen seguir-la, sense perdre, 
però, el seu estat seglar, tot incorporant a la seva 
vida una manera cristiana de fer i viure marcada 
per un carisma determinat. Entre els més antics hi 
ha l’Orde Franciscà Seglar (OFS). 
Entre els escrits franciscans, trobem a l’Anònim de 
Perusa: “També homes casats els hi deien: Tenim 
esposes que no es permeten deixar-les. Ensenya’ns, 
doncs un camí que puguem prendre per arribar a la 
salvació. I els germans fundaren amb ells una orde 
que es diu de penitents, i la feren confirmar pel 
summe pontífex.” 
Encara que no exclusivament, es tracta d’un orde 
de laics. Busca dur l’Evangeli a la vida i la vida a 
l’Evangeli dins la família, el treball o la professió i 
en els àmbits socials i cívics en els que es mouen els 
laics.  
L’Orde s’estructura en fraternitats locals, 
habitualment vinculades a convents franciscans, 
siguin de frares o monges. 
Cada fraternitat té un assistent, habitualment un 
frare, que té encomanada la cura espiritual i 
pastoral d’acord amb el carisma franciscà, la 
comunió amb l'església i la unió amb la família 
franciscana. Tanmateix la direcció de l’OFS 
correspon completament als laics. 
La patrona de l’OFS és santa Isabel d’Hongria, que 
fou la primera a acollir els franciscans en terres 
alemanyes i, trobant en ells l’ideal de vida que 
cercava, es dedicà a la cura dels malalts i els pobres.
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De la Regla de l’OFS: 
“… Mirin de conformar-se a Crist en la seva manera de 
pensar i d’actuar, mitjançant un canvi interior radical, que 
el mateix Evangeli determina amb el nom de “conversió”. 
Atesa la fragilitat humana, aquesta conversió s’ha 
d’actualitzar cada dia… acompleixin fidelment les 
obligacions pròpies a la condició de cada u en les diverses 
circumstàncies de la vida, i segueixin el Crist, pobre i 
crucificat, del qual donaran testimoniatge, àdhuc enmig de 
les dificultats i persecucions.”

Entre els textos de sant Francesc, trobem la Carta a tots 
els fidels que s’inclou sempre a l’inici de la Regla de 
l’OFS perquè s’entén com un escrit adreçat als penitents 
seglars (els terciaris) de l’època:  
“Que en són de feliços i beneïts aquells i aquelles que 
obren així [és a dir, seguint l’evangeli del Crist] i hi 
perseveren! Perquè l’Esperit del Senyor reposarà sobre 
ells i hi farà la seva habitació i sojorn. Aquests són fills 
del Pare celestial, les obres del qual acompleixen, i són 
esposos, germans i mares de nostre Senyor Jesucrist. 
Són esposos quan, per l’Esperit Sant, l’ànima fidel 
s’uneix a nostre Senyor Jesucrist. Li som germans, quan 
fem la voluntat del Pare que està en el cel. Mares, quan el 
porten en el nostre cor i en el nostre cos, per l’amor diví i 
per una consciència pura i sincera; l’infantem amb les 
nostres santes obres, que han de resplendir com un 
exemple per als altres. Que n’és de gloriós tenir un pare 
sant i gran en el cel! Que n’és de sant tenir un tal espòs, 
consolador, bell i admirable! Que n’és de sant i dilecte 
tenir un tal germà i un tal fill, benvolent, humil, pacífic, 
dolç, amable i desitjable més que tota altra cosa, nostre 
Senyor Jesucrist, que donà la vida per les seves ovelles i 
pregà al Pare dient: Pare sant guardeu en el vostre nom 
aquells que m’heu donat en el món. ( Jn 17,6)”

A més de del contingut de la Regla, el carisma 
franciscà de l’OFS contempla: 

•Lectura de l’Evangeli per trobar-se amb Jesús 
i dur-lo a la pròpia vida. 

•Trobada amb Jesús a ls sagraments, 
especialment a l’eucaristia. Vida de pregària. 

•Fraternitat.  

•Comunió amb l’Església des d’un diàleg 
obert i creatiu. 

•Canvi interior radical: conversió contínua. 

•Purificar el cor dels afanys de possessió i 
domini. 

•Igualar-se i acollir a tots els homes, 
especialment els més humils. 

•Promoure la justícia i la pau. 

•Respecte per totes les criatures. 

•Esdevenir missatgers de la perfecta alegria. 

Per al diàleg 
1. Fer ressonàncies. Què t’ha tocat dels textos 

aportats? 
2. Com portem Jesús al centre de la nostra vida? 

Com vivim la conversió i la fraternitat?  
3. Com fer que la nostra vida sigui més 

franciscana? Quins trets del carisma t’atrauen 
més?   

Per a la pregària 
Inici: Pregària “Absorbeat” i Jn 17  
Final: “Senyor, feu de mi un instrument…”


