
“Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor; Onde houver 
ofensa, que eu leve o perdão; Onde houver discórdia, que eu leve a união; Onde houver dúvida, que eu 
leve a fé; Onde houver erro, que eu leve a verdade; Onde houver desespero, que eu leve a esperança; 
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria; Onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei 
que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar, que ser 
amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a 
vida eterna.”

São Francisco de Assis
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Você, talvez, nunca tenha ouvido falar de 
Giovanni Bernardone, mas certamente já 
ouviu falar de Francisco de Assis, e conhece 
um pouco de sua história. Na verdade, eles 
são a mesma pessoa. Giovanni nasceu em 
Assis no ano de 1181. Quando ele veio ao 
mundo, o pai não se encontrava em casa; 
estava em viagem de negócios na França. 
Ao retornar, soube que a mãe tinha dado 
o nome de Giovanni à criança; decidiu 
então trocá-lo para Francesco (Francisco, 
na língua portuguesa), em homenagem à 
França, país que admirava.

O pai, próspero comerciante de tecidos na 
cidade de Assis, tinha condições de oferecer 
ao fi lho o melhor em termos de conforto e 
bem estar. A criança cresceu e se tornou um 
jovem popular no meio juvenil da cidade. 
Sabia aproveitar-se da condição fi nanceira 
da família para suas extravagâncias.

Francisco tornou-se um jovem alegre e com 
forte poder de liderança entre os de sua 
idade. Se o pai era enérgico na condução 
dos negócios da família, Francisco, por sua 
vez, “era bem diferente, pois era mais alegre 
e liberal que ele, entregue a jogos e cânticos, 
vagando de dia e de noite pela cidade de 
Assis, em companhia de seus coetâneos; 
liberalíssimo nos gastos, a tal ponto que 
gastava em jantares e em outras coisas, tudo 
que podia ter e lucrar” (LTC I, , 3).

Francisco era também um jovem idealista. 
Por isso, em 10, quando estourou uma 
guerra entre as cidades de Assis e Perusa, 
ele, quase que impulsivamente, se alistou 
no exército de sua cidade, e, entusiasmado, 
partiu para a guerra. Mas o entusiasmo 
e a alegria duraram pouco. Francisco 
caiu prisioneiro do exército de Perusa, e 
permaneceu na prisão por um ano. Ficou 
doente, e por isso foi solto: a doença lhe 
perseguiu por todo o ano de 10. Por ser 
um jovem muito orgulhoso, não se deu 
por vencido. Assim, no ano 105, decidiu 
novamente se alistar no exército e partiu 

outra vez para a guerra nas Apúlias. Durante 
a viagem, sentiu-se um pouco adoentado, e 
durante uma noite teve um sonho estranho. 
No universo onírico, foi-lhe perguntado: 
“Que te pode fazer melhor? O Senhor ou 
o servo? Ao responder: “O senhor”, foi lhe 
perguntado: “Por que, pois, deixas o Senhor 
pelo servo e o príncipe pelo vassalo?” E 
Francisco respondeu: “Senhor, que queres 
que eu faça?”; E a voz: “Volta para tua terra 
e te será dito o que deverás fazer, pois é 
necessário que entendas de outro modo a 
visão que tiveste” (LTC I, 6, 5-8).

Esse sonho, as questões e as respostas 
destas fi zeram com que Francisco, abatido, 
retornasse para sua terra. Já em casa, 
Francisco não era mais o mesmo jovem 
alegre e fanfarrão: algo o inquietava, o 
deixava pensativo. Afastou-se das festas, 
dos amigos, da cidade. Tornara-se um 
jovem refl exivo, recolhido, diferente.

Francisco vestia-se bem, comia bem, tinha 
o melhor. E, no entanto, algo começou a 
lhe instigar, incomodar, angustiar. Conta 
a história que nessa situação, certo dia, 
caminhando sozinho nos arredores da 
cidade de Assis ele encontrou um leproso; 
e, fazendo violência a si mesmo, desceu 
do cavalo, deu ao doente uma esmola e lhe 
beijou a mão; o doente retribuiu o beijo (cf. 
LTC I, 11, -5). Desde esse momento, Francisco 
começou a deixar suas vaidades de lado, e, 
aos poucos, foi se aproximando sempre mais 
desses excluídos da sociedade.

Aos poucos, também as festas não mais o 
envolviam. E nessa situação, buscando se 
encontrar, desejava melhor compreender 
o que a Vida lhe pedia. Entrou, certo dia, 
numa igrejinha abandonada e em ruínas. E 
ali, sozinho, de repente ouviu uma voz, que 
parecia vir da cruz, lhe dizer: “Francisco, 
não vês que minha casa está em ruínas? 
Vai, pois, e restaura-a para mim” (LTC I, 
13, 7). E Francisco, cheio de boa vontade 
e entusiasmo, começou a restaurar com 

suas próprias mãos aquela igrejinha. Se 
antes já era generoso com os amigos, agora 
não tinha receio de se tornar ainda mais 
generoso para com todos, sem exceção.

Francisco não era mais o mesmo. 
Retirava-se sempre mais frequentemente 
para lugares de solidão. Os habitantes 
de Assis começaram a tratá-lo como um 
demente e insano. Certo dia, ao entrar na 
cidade, os assisienses começaram a fazer 
gozação de Francisco; seu pai, ao ouvir o 
barulho, agarrou o fi lho e o prendeu em casa. 
Num momento de ausência do pai, a mãe o 
soltou. O pai, sem mais saber o que fazer 
para conter o fi lho, recorreu à prefeitura e 
ao bispo, a fi m de denunciar publicamente 
os desmandos do fi lho. Francisco não se 
deixou abalar pela situação: diante de 
todos, se despiu e entregou tudo o que 
tinha ao pai. Com esse gesto renunciou a 
tudo o que o ligava à família. Mudou, assim, 
de vida. Fez-se pobre.

Despojado de tudo, começou a viver como 
pobre. Os habitantes da cidade, vendo 
aquilo achavam estranho. O fi lho de um 
comerciante de sucesso abandonou a 
casa do pai, o conforto, os negócios, o 
futuro. Alguns faziam pouco caso, outros 
começaram a ajudá-lo com o necessário 
para a sobrevivência, e outros ainda 
começaram a se fazer iguais a Francisco. 
Se Francisco não era mais o mesmo, Assis 
também não era mais a mesma.

O jovem Francisco, vestindo roupas simples 
e acompanhado por alguns companheiros, 
começou a percorrer os arredores de Assis 
pregando e anunciando o amor e a bondade 
de Deus para com todas as criaturas, 
pois,  segundo ele, tudo e todos merecem 
reconhecimento, respeito, cuidado. 

Anos atrás, a Revista Times declarou 
Francisco de Assis o homem do segundo 
milênio.

A conversão que mudou o mundo
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