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Ca der nos Te o lo gia Pú bli ca

A pu bli ca ção dos Ca der nos Te o lo gia Pú bli ca, sob a 
res pon sa bi li da de do Insti tu to Hu ma ni tas Uni si nos – IHU,
quer ser uma con tri bu i ção para a re le vân cia pú bli ca da
te o lo gia na uni ver si da de e na so ci e da de. A te o lo gia pú bli -
ca pre ten de ar ti cu lar a re fle xão te o ló gi ca em diá lo go com
as ciên ci as, cul tu ras e re li giões de modo in ter dis ci pli nar e
trans dis ci pli nar. Bus ca-se, as sim, a par ti ci pa ção ati va nos

de ba tes que se des do bram na es fe ra pú bli ca da so ci e da de. 
Os de sa fi os da vida so ci al, po lí ti ca, eco nô mi ca e cul tu ral
da so ci e da de, hoje, es pe ci al men te, a ex clu são so ci o e co -
nô mi ca de imen sas ca ma das da po pu la ção, no diá lo go
com as di fe ren tes con cep ções de mun do e as re li giões,
cons ti tu em o ho ri zon te da te o lo gia pú bli ca. Os Ca der nos
Te o lo gia Pú bli ca se ins cre vem nes ta pers pec ti va.





Con tri bu i ções da Espiritualidade Fran cis ca na 
no cu i da do com a vida hu ma na e o planeta

Ildo Pe ron di

Intro du ção: Fran cis co e sua bus ca. As ori gens

Fran cis co de Assis nas ceu em 1181 ou 1182. De -
po is de uma ju ven tu de bas tan te atri bu la da, em 1202 foi
fe i to re fém na guer ra en tre Assis e Pe rú gia e fi cou um ano 
pre so. De po is, pas sa por um pe río do de for te do en ça
(1204). A mu dan ça de vida ocor ri da em Fran cis co de
Assis se deu de vi do à sua in qui e tu de di an te do que vi via.
Fran cis co re za va, en tra va em con tem pla ção, as su mia a
ati tu de de es pe ra, re ti ra va-se para lu ga res de ser tos, ia às
Igre jas. Di an te do cru ci fi xo de São Da mião, ele per gun ta -
va: “Se nhor, que que res que eu faça?”. Um dia, en quan to 
an da va pe los ar re do res da pe que na Igre ja de São Da -
mião, aban do na da e qua se em ru í nas, en trou para re zar.

Ou viu o Cru ci fi ca do cha man do-o pelo nome: “Fran cis -
co, vai e res ta u ra a mi nha casa que, como vês, está toda
des tru í da” (2Cel 10). Acre di tan do que era isso que o Se -
nhor que ria dele, co me çou a res ta u rar as Igre jas que en -
con tra va aban do na das.

Um mar co de ci si vo na vida de Fran cis co foi o en -
con tro com o le pro so. É des ta ex pe riên cia con cre ta que
nas ce a sua vo ca ção e o iní cio da sua ca mi nha da, como
ele mes mo des cre ve no iní cio do seu Tes ta men to: “Deus,
nos so Se nhor, quis dar a sua gra ça a mim, o ir mão Fran -
cis co, para que co me ças se a fa zer pe ni tên cia; por que,
quan do eu es ta va em pe ca dos, pa re cia-me mu i to amar -
go dar com os olhos nos le pro sos; mas o mes mo Se nhor,
um dia, me con du ziu ao meio de les e com eles usei de mi -



se ri cór dia. E, ao afas tar-me de les, o que an tes me pa re ce -
ra amar go, con ver teu-se para mim em do çu ra de alma e
de cor po: e em se gui da, pas sa do um pou co de tem po, saí 
do mun do” (Tes ta men to 1-3).

No dia 24 de fe ve re i ro de 1208, fes ta de São Ma ti as,
en quan to es ta va na Igre ja da Por ci ún cu la, Fran cis co ou viu
o Evan ge lho do en vio apos tó li co que o to cou pro fun da -
men te. De po is da Mis sa, pe diu ao sa cer do te que lhe ex pli -
cas se a pas sa gem. Ou vin do aten ta men te o modo como
Je sus ha via en vi a do os seus dis cí pu los, en tu si as mou-se
ime di a ta men te no es pí ri to de Deus ex cla man do: “É isso
que eu que ro, isso que eu pro cu ro, é isso que eu de se jo
fa zer de todo o meu co ra ção” (1Cel 22).

Em abril do mes mo ano, ele já es ta va com os seus
pri me i ros com pa nhe i ros ini ci an do o seu mo vi men to: “E

de po is que o Se nhor me deu ir mãos nin guém me mos -
trou o que eu de ve ria fa zer, mas o Altís si mo mes mo me
re ve lou que eu de via vi ver se gun do a for ma do san to
Evan ge lho” (Tes ta men to 14).

Então en ten deu me lhor a men sa gem do Cru ci fi ca -
do. Qual era a Igre ja a re pa rar e que es ta va des mo ro nan -
do? E foi des co brin do que, mais que uma Igre ja de pe -
dras, a mis são que Cris to que ria dele era que de ve ria
re cons tru ir a Igre ja viva, de pes so as. Era a Igre ja de Je sus

que es ta va em ru í nas... Era a so ci e da de toda que pre ci sa -
va ser re cons tru í da.

 O mo vi men to cres ceu, no vos ir mãos fo ram sen do 
acres cen ta dos ao gru po e ini ci ou-se o tra ba lho mis si o ná -
rio. Em 1212, na no i te de Do min go de Ra mos, Cla ra fu -
giu de casa e foi re ce bi da na Igre ja da Por ci ún cu la e de -
po is foi a São Da mião e o mo vi men to ini ci a do por
Fran cis co viu nas cer o seu lado fe mi ni no.

É des tas fon tes que nas ceu o Mo vi men to Fran cis -
cla ri a no e a Espi ri tu a li da de Fran cis ca na que é como um
gran de rio, nas ci do da fon te que é Fran cis co de Assis,
mas a ele fo ram se jun tan do seus com pa nhe i ros, Cla ra e
as de ma is Irmãs, e to dos os ra mos da gran de Fa mí lia
Fran cis ca na que se gui ram os pas sos de Fran cis co e seus
ir mãos e ir mãs. Nes te ano, es ta mos ce le bra mos 800 anos 

do iní cio do Ca ris ma Fran cis ca no.
Os fa tos des cri tos aci ma nos aju dam a com pre en -

der as mo ti va ções que le va ram São Fran cis co a ini ci ar o
mo vi men to Fran cis ca no e tam bém a per ce ber al guns dos 
tra ços da Espi ri tu a li da de Fran cis ca na. E é a par tir de les
que vou ver qual a con tri bu i ção que a Espi ri tu a li da de
Fran cis ca na pode dar no cu i da do com a vida hu ma na e
do pla ne ta.
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1 A Espi ri tu a li da de Fran cis ca na e o cu i da do com
a vida hu ma na

1.1 Abra çar os le pro sos

Fran cis co en ten de que a Encar na ção de Je sus é o
mo men to mais im por tan te da Bí blia. “E o Ver bo se fez
car ne, e ha bi tou en tre nós; e nós vi mos a sua gló ria, gló -
ria que ele tem jun to ao Pai como Fi lho úni co, che io de
gra ça e de ver da de” (Jo 1,14). O pon to má xi mo da cri a -
ção é o ser hu ma no e o má xi mo que Deus po dia fa zer na
his tó ria era en car nar-se. Deus re sol veu ser um de nós. Je -
sus en car nou-se no meio dos po bres. Se Je sus en car -
nou-se nes te mun do, o mun do é bom. Fran cis co tam bém 
faz o pro ces so de sa í da, de in ser ção, en car na ção no
mun do.

O mun do é o lu gar de Deus, o chão da vida. O
mun do é obra de Deus, é o lu gar onde Ele fez his tó ria.
Mes mo aque la par te do mun do des pre za da, ex clu í da ou
es cra vi za da pelo pe ca do, foi ob je to de bus ca de Deus
que foi ao seu en con tro... Por isso, Fran cis co rom pe as
por te i ras da ci da de, se tor na li vre. Vai às pe ri fe ri as de Assis, 
vai com os po bres, vai como po bre... Fran cis co op tou por

ser po bre por que “o Se nhor se fez po bre por nós nes te
mun do” (Re gra Bu la da 6). Por isso, ele vai ao en con tro
dos po bres, dos le pro sos e os abra ça. Tor na-se so li dá rio
com eles.

A Espi ri tu a li da de Fran cis ca na deve nos mo ti var
hoje a ir em bus ca dos le pro sos. “Os fran cis ca nos te ría mos
que tra ba lhar na cons tru ção de um mun do po bre e fra ter -
no, nun ca rico e opu len to.”1 So mos nós que de ve mos ir
até eles, ver quem são, como vi vem, o que so frem, por que
es tão as sim e qua is os ca mi nhos pos sí ve is para que pos -
sam sair des ta si tu a ção. De po is do en con tro com Fran cis -
co, com cer te za, o le pro so não foi mais o mes mo, tam -
bém Fran cis co mu dou. Nem nós não se re mos mais os
mes mos de po is que abra ça mos quem so fre mais do que
nós. O iso la men to con so li da o ego ís mo; o en con tro trans -

for ma e pro vo ca mu dan ças.
Fran cis co nos en si na que di an te dos ex clu í dos é

pre ci so mu dar de men ta li da de e de ati tu de. Exclu ir e cri ar 
leis que mar gi na li zam é fá cil, mas não re sol ve o pro ble -
ma. Os ex clu í dos não pre ci sam de cer cas que de fi nam os
li mi tes; pre ci sam de mãos que os aca ri ci em, de bra ços
que os abra cem, de amor que lhes ga ran ta a auto-es ti ma. 
Eles pre ci sam da com pa i xão, sen ti men to que os faz sen -
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tir-se bem e ama dos. Fran cis co nos en si na que esta é a
úni ca vida que os le pro sos têm e por isso deve ser cu i da -
da com amor e não com leis que excluem.

1.2 As re la ções fra ter nas

Fran cis co é um ena mo ra do de Deus. Sua bus ca
in can sá vel de Deus che ga ao pon to de afir mar: “Meu
Deus e Meu Tudo!”. É des ta união com o Deus que ele
bus ca so lu ções para os pro ble mas da so ci e da de. Se Deus 
é Amor, se é Trin da de e Co mu ni da de, as sim deve ser a
nos sa re la ção en tre ir mãos. Por isso, nas cem as Fra ter ni -
da des, e os seus mem bros se cha mam fra des, os ir mãos.
A Ordem será de Irmãos Me no res, jus ta men te para in di -
car que Fran cis co pre fe re par tir dos me nos fa vo re ci dos e
não dos Ma i o res. Esta op ção não pode ser en ten di da
fora do bi nô mio ma i o res-me no res que di vi da a so ci e da -
de fe u dal da épo ca.2

Os fra des de vem ser ace i tos como ir mãos e va lo ri za -
dos, ama dos como são, com seus dons e suas po ten ci a li da -
des. Cada um tra ba lha rá fa zen do o que sabe fa zer, me nos 
os tra ba lhos in dig nos, que vão con tra a vida que abra ça -
ram. O tra ba lho ser ve para afu gen tar o ócio. So men te o

tra ba lho não po de ria ex tin guir o es pí ri to de ora ção e pi e da -
de, ao qual de vem ser vir to das as co i sas tem po ra is (Re gra 
Bu la da 5).

Assim Fran cis co en ten de que deve ser a vida en tre
os fra des, do mes mo modo deve ser a so ci e da de. Ele en -
ten dia que so mos uma gran de fra ter ni da de uni ver sal. So -
mos ir mãos e ir mãs de to das as cri a tu ras e que exis te be -
le za na di ver si da de. É o rom pi men to des ta har mo nia que 
pro vo ca as guer ras, os ódi os, as di vi sões... Fran cis co deu
o exem plo da qui lo que pre ga va. Cha ma va seus com pa -
nhe i ros de “fre is”, isto é, ir mãos. Mas mos trou tam bém
que esta fra ter ni da de deve ser com to das as pes so as e
com todas as criaturas...

Fran cis co en si na va que as re la ções en tre ir mãos
de vem ser de ter nu ra e não por in te res ses; de vem ser gra -

tu i tas, por que é as sim que o Pai nos tra ta... Os ir mãos de -
vem exer cer o cu i da do so bre os ou tros. Por isso, na Fra -
ter ni da de há um Gu ar dião e não um Pri or ou Su pe ri or. É
ele quem faz o pa pel de mãe, que exer ce o cu i da do, a
guar da, a pro te ção dos ir mãos... São Fran cis co é con si -
de ra do mãe de uma gran de fa mí lia (2Cel 16-17); Frei Pa -
cí fi co o cha ma va de “mãe” ((2Cel 137). E na Re gra Não
Bu la da en con tra mos es cri to: “E cada um ma ni fes te ao
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ou tro com con fi an ça as suas ne ces si da des, para que este
lhe ar ran je o ne ces sá rio e lhe sir va. E cada qual ame e ali -
men te a seu ir mão como mãe ama e nu tre a seu filho; e o
Senhor lhe dará sua graça” (RnB 9, 13-14).

1.3 Fran cis co e a Paz

Fran cis co foi um ho mem de Paz. Com cer te za,
her dou da tra di ção ju da i ca toda a di men são do que sig -
ni fi ca o ter mo Sha lom. Vou ci tar al guns epi só di os que
marcaram sua vida.

1) Cer ta vez, o Pre fe i to e o Bis po de Pe rú gia ha vi am
bri ga do. Fran cis co foi con ver sar com os dois, re zou com
eles, pro pôs o diá lo go e os fez ver o quan to de mal tra zia
aque le mau exem plo de duas au to ri da des em con fli to.
Na pra ça pú bli ca o Pre fe i to e o Bis po se abra ça ram e se -
la ram a paz.

2) Vi via-se o tem po das cru za das, a guer ra en tre
cris tãos e mu çul ma nos. Con ta-se que Fran cis co foi di re -
ta men te ao sul tão, con ver sar com ele, fa lou-lhe com bon -
da de e man si dão... Le vou a paz e não a es pa da. O sul tão
se en can tou com o exem plo da que le homem simples e
pacífico.

3) Um dos epi só di os mais bo ni tos da vida de Fran -
cis co foi na ci da de de Gú bio. Ha via ali um lobo fe roz e

mau. Entra va na ci da de e ma ta va as pes so as ou pro vo ca -
va um medo ter rí vel. Ha via guer ra en tre os mo ra do res e
o lobo. Fran cis co foi de sar ma do até ele. Con ta-se que
con ver sou com ele, mos trou-lhe o mal que es ta va fa zen -
do e por isso era odi a do e te mi do. Pro pôs um pac to. O
lobo se tor na ria man si nho e as pes so as lhe da ri am o ali -
men to... Res ta be le ceu-se a harmonia e a cidade voltou a
ter paz.

Vi ve mos 800 anos de po is, e Fran cis co deve ser
lem bra do como al guém que foi ins tru men to de paz. Ele
con ti nua ca ti van do as pes so as e nos en si nan do que po de -
mos cons tru ir um mun do de paz e har mo nia. Fran cis co
con ti nua nos di zen do que é inú til o uso de ar mas con tra
nos sos ad ver sá ri os. Pre ci sa mos di a lo gar, con ver sar com
o ou tro, su pe rar o medo e as bar re i ras que nos se pa ram.

Se o lobo ti nha fome, foi pre ci so dar-lhe de co mer e em
tro ca ele deu paz aos ha bi tan tes de Gú bio. Inú til gri tar a
pena de mor te con tra os me no res que pro mo vem a vi o lên -
cia se não lhes der mos uma opor tu ni da de, um fu tu ro. Inú -
til gri tar que de ve mos cons tru ir pri sões e afas tar de nós os 
ad ver sá ri os, se não sou ber mos amá-los e dar-lhes um ho -
ri zon te de vida.

Hoje, tam bém nos en con tra mos di an te de uma
na tu re za agres si va, por que ela está re a gin do con tra os
maus tra tos que re ce be atra vés da po lu i ção, do des ma ta -
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men to, da ex plo ra ção in sa na dos seus re cur sos, da fal ta
de cu i da do... Pre ci sa mos di a lo gar com a na tu re za e cu i -
dar bem dela e, em con tra par ti da, ela nos dará a paz e a
sua bondade.

Parece in crí vel, mas até as re li giões es tão em guer ras 
e con fli tos. As reli giões de vem “re-li gar” e não di vi dir e
guer re ar... Não ha ve rá um mun do de paz – con tinua nos
en si nan do São Fran cis co – se não hou ver tam bém a paz
e o diá lo go en tre as re li giões.

É im por tan te fri sar que Fran cis co mu dou Assis.
De po is dele, Assis se tor nou uma ci da de sím bo lo de paz.
Qu an do em 1986, o Papa João Pa u lo II con vi dou os lí de -
res das re li giões do mun do para re zar pela Paz, Assis foi
ao lu gar ace i to por cris tãos, ju de us, mu çul ma nos, bu dis -
tas e tan tas ou tras re li giões, pois era um lugar onde todos

se sentiam em casa.
João Pa u lo II afir mou que Assis é “o lu gar que a fi -

gu ra se rá fi ca de São Fran cis co trans for mou num cen tro
de fra ter ni da de uni ver sal”. De fato, quan do os re pre sen -
tan tes das prin ci pa is re li giões se jun ta ram, pela pri me i ra
vez na his tó ria, para um dia de ora ção, de pe re gri na ção
e de je jum pela paz, sen ti ram-se “em casa”, como dis se -

ram eles. O Car de al Ro ger Etche ga ray re cor da: “Sen ta -
dos lado a lado, João Pa u lo II, o Arce bis po de Can tuá -
ria, um me tro po li ta rus so e o Da lai Lama; não fa la vam
de re li gião, sim ples men te se sen ti am fe li zes por es ta rem
juntos.3

Nas pa la vras de Ben to XVI, “São Fran cis co ema na 
ain da hoje o es plen dor de uma paz que con ven ceu o Sul -
tão e pode aba ter re al men te os mu ros. Se nós, como cris -
tãos, per cor rer mos o ca mi nho para a paz se guin do o
exem plo de São Fran cis co, não te mos que ter medo de
per der a nos sa iden ti da de, pois é pre ci sa men te en tão que 
a en con tra re mos. E se ou tros se unem a nós na bus ca da
paz e da jus ti ça nem nós nem eles te mos que te mer que a
ver da de ve nha a ser di mi nu í da por fra ses fe i tas. De modo 
al gum. Se nos ori en ta mos ver da de i ra men te para a paz,

en tão es ta mos no ca mi nho cer to, por que es ta mos no ca -
mi nho do Deus da paz”.4

A Cam pa nha da Fra ter ni da de de 2009 terá como
tema Fra ter ni da de e Se gu ran ça Pú bli ca e como lema A
paz é fru to da jus ti ça. Será uma boa opor tu ni da de para
re fle tir mos como São Fran cisco agiu em prol da paz e
como podemos ser hoje “instrumento de paz”.
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1.4 Vi ver em sim pli ci da de e ale gria 

Tal vez ja ma is te nha exis ti do na face da ter ra um
ho mem tão po bre e ao mes mo tem po tão ele gan te como
era Fran cis co de Assis. Ves tia-se com uma tú ni ca po bre, re -
men da da, mas ela guar da va uma cri a tu ra ale gre, jo vi al,
cor tês e gen til com to das as pes so as. Era ca paz de ges tos
for mi dá ve is que atra ía os dis tan tes e de sar ma va os
vi o len tos.

Fran cis co era ale gre e gos ta va de can tar. Cer ta
vez, quan do foi a Ri e ti tra tar-se de uma en fer mi da de, pe -
diu a um ir mão que fos se bus car em pres ta da uma cí ta ra
para po der can tar em meio às do res. O ir mão res pon deu
que se al guém o vis se fa zen do isso pen sa ria eu es ti ves se
rou ban do e se sen tiu en ver go nha do. E Fran cis co en ten -
deu o ir mão. E na no i te ou viu uma cí ta ra so an do de ad mi -
rá vel har mo nia e su a vís si ma me lo dia (2Cel 89).

Fran cis co can ta va em fran cês. Às ve zes, pe ga va
um pe da ço de pau no chão, pu nha-o so bre o bra ço es -
quer do, se gu ra va na di re i ta um arco de ara me, pas sa -
va-o no pe da ço de pau e, como se fos se um vi o li no e, fa -
zen do os ges tos cor res pon den tes, can ta ao Se nhor em
fran cês... (2Cel 90).

A vida fran cis ca na deve ser ale gre, can ta da, re za -
da, vi vi da com hu mor, mes mo em si tu a ções mais es tra -

nhas, como as tan tas his tó ri as em tor no de Frei Ju ní pe ro
ou o tex to da Per fe i ta Alegria (Fioretti 8).

Hoje, di an te de fan tás ti cas ino va ções tec no ló gi -
cas, a hu ma ni da de está per den do a per cep ção de ver o
belo na cri a ção e nas co i sas sim ples da vida. Há tam bém
um de clí nio do hu mor. Mes mo os can tos atu a is per de ram 
a be le za em meio ao ba ru lho e à po lu i ção so no ra.

A so ci e da de ca pi ta lis ta e con su mis ta de hoje não é 
uma so ci e da de fe liz. A ri que za in jus ta e opu len ta con ti -
nua sen do um pe ca do (como nos en si na o Evan ge lho).
Fran cis co faz a op ção pela po bre za, pela sim pli ci da de da
vida para nos en si nar que po de mos ser fe li zes com pou cas
co i sas, que o “ser” vale mais do que o “ter” e que é pos sí -
vel vi ver bem com o mí ni mo ne ces sá rio e não de ve mos
so nhar com o má xi mo per mi ti do.

Então, o que fez e faz de Fran cis co de Assis esta
cri a tu ra tão ad mi rá vel e tão sim pá ti ca, que une pes so as
de di ver sos cre dos e pro pos tas? Fran cis co não vi veu para 
si; ele vi veu para Deus e para o mun do. No meio de uma
so ci e da de em con fli tos e em tre vas, como era no sé cu lo
XIII, Fran cis co foi ca paz de so nhar e pro por al ter na ti vas
tan to re li gi o sas como ci vis.

São Fran cis co foi es co lhi do o “ho mem do Mi lê -
nio” que pas sou, su pe ran do li te ra tos, po e tas, ci en tis tas,
go ver nan tes, pa pas... Por qual ra zão? É que as pes so as
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pro cu ram em São Fran cis co sua pró pria hu ma ni da de,
para re en con trar o Pa ra í so per di do, re des co brir a ino cên cia
per di da, a ale gria tor na da ar ti fi ci al, a vida, des vi a da do seu
cur so na tu ral.5

2 O Cân ti co das Cri a tu ras. Uma es pi ri tu a li da de
eco ló gi ca

Altís si mo, oni po ten te, e bom Se nhor,
Teus são o lou vor, a gló ria e a hon ra
E toda a bên ção.

Só a ti, Altís si mo, são de vi dos;
E ho mem al gum é dig no
De te men ci o nar.

Lou va do se jas, meu Se nhor.
Com to das as tuas cri a tu ras,
Espe ci al men te o se nhor ir mão Sol,
Que cla re ia o dia
E com sua luz nos alu mia.

E ele é belo e ra di an te
Com gran de es plen dor:
De ti, Altís si mo, é a ima gem.

Lou va do se jas, meu Se nhor,
Pela irmã Lua e as Estre las,
Que no céu for mas te cla ras
E pre ci o sas e be las.

Lou va do se jas, meu Se nhor
Pelo ir mão Ven to
Pelo ar, ou nu bla do
Ou se re no, e todo o tem po,
Pelo qual às tuas cri a tu ras dás sus ten to.

Lou va do se jas, meu Se nhor
Pela irmã Água,
Que é mui útil e hu mil de
E pre ci o sa e cas ta.

Lou va do se jas, meu Se nhor
Pelo ir mão Fogo

Pelo qual ilu mi nas a no i te.
E ele é belo e ju cun do
E vi go ro so e for te.

Lou va do se jas, meu Se nhor
Por nos sa irmã a mãe Ter ra,
Que nos sus ten ta e go ver na,
E pro duz fru tos di ver sos
E co lo ri das flo res e er vas.

12

5 PILONETTO, A. G. Sen si bi li da de Eco ló gi ca de São Fran cis co. In: Re vis ta Fran cis ca na. vol. I, n° 1 e 2, Pe tró po lis: FFB, 2001, p. 44.



Lou va do se jas, meu Se nhor,
Pe los que per do am por teu amor,
E su por tam en fer mi da des e tri bu la ções.

Bem-aven tu ra dos os que as sus ten tam em paz,
Que por ti, Altís si mo, se rão co ro a dos.

Lou va do se jas, meu Se nhor,
Por nos sa irmã a Mor te cor po ral,
Da qual ho mem al gum pode es ca par.

Ai dos que mor re rem em pe ca do mor tal!
Fe li zes os que ela achar
Con for mes à tua san tís si ma von ta de,
Por que a mor te se gun da não lhes fará mal!

Lou vai e ben di zei a meu Se nhor,
E dai-lhe gra ças,
E ser vi-o com gran de hu mil da de.

O Cân ti co das Cri a tu ras é como uma sín te se da
Espi ri tu a li da de de Fran cis co de Assis. Foi com pos to por ele
no fi nal da sua vida e de mons tra a re la ção que Fran cis co
man ti nha com as cri a tu ras e com o seu Cri a dor.

O Cân ti co co me ça por um ato de re co nhe ci men to
do ver da de i ro pro pri e tá rio de tudo: Deus. “Além de tudo
per ten cer a Ele, a pró pria dig ni da de hu ma na é dom de

Deus. É um com ple to des pren di men to ou des po ja men -
to de si mes mo. Esta pos tu ra é fun da men tal, en quan to
pre pa ra o ca mi nho para o en can ta men to pela obra da
cri a ção.”6

Atra vés do seu modo de agir, Fran cis co mos tra va
o cu i da do que ti nha com as cri a tu ras: ti ran do os bi chi -
nhos do ca mi nho para que não fos sem pi sa dos; pe din do
ao ho mem que cor ta va uma ár vo re para que de i xas se
um tron co para que pu des se bro tar no va men te; ao ver
um ho mem que ia ven der os cor de i ri nhos e iam ser aba ti -
dos, ele os com pra para que con ti nu em vi ven do... Fran -
cis co não só de fen dia as cri a tu ras, mas es ta va em re la ci o -
na men to com elas.

Francisco cha ma va seus com pa nhe i ros de “ir -
mãos”; formava as fra ter ni da des; e cha ma va to das as cri a tu -

ras de “ir mãs”, por que en ten dia que jun tos for ma mos uma
“ir man da de uni ver sal”. Fran cis co com pre en dia que a vida
na ter ra era bela, que exis te um Cri a dor, que to dos so mos 
cri a tu ras... Fran cis co sen tia que a vida se en tre la ça: ter ra
mãe, se res hu ma nos, ani ma is, água, ar, fogo, vida... tudo 
vive em re la ção e in ter de pen dên cia. Fran cis co des co bria
que to dos po día mos vi ver e nos aju dar a cres cer ou en tão 
nos ma tar bru tal ou len ta men te.
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Fran cis co foi mais além. Ensi nou que a vida não é
só a Ter ra. Mas que vi ve mos num Cos mos (e olhem que
na que la épo ca não se ti nha a vi são de cos mos que te mos
hoje!). Fran cis co en ten deu que o Sol e a Lua são nos sos
ir mãos, que as es tre las em seu es pa ço in fi ni to nos fa lam e
nos trans mi tem ener gia e vida. Tudo nos é do a do com
mu i ta gra tu i da de e bon da de. Tudo é Cri a ção, tudo é vida,
tudo é mis té rio, tudo é obra do Gran de Cri a dor... Tudo foi 
cri a do para for mar uma con vi vên cia em har mo nia fra ter -
na... Por isso, di an te da vida e da Cri a ção Fran cis co can ta, 
Fran cis co cho ra, Fran cis co cala, Fran cis co ama, Fran cis co
se ma ra vi lha... Se São Fran cis co sou bes se da gran de za
do Uni ver so como nós sa be mos hoje!7

Com o de sen vol vi men to do ca pi ta lis mo ti ve mos
uma vi o len ta agres são à vida e ao eco-sis te ma que foi

for ma do du ran te bi lhões de anos. Tudo se tor nou mer ca -
do ria, e o lu cro tor nou-se o ob je ti vo prin ci pal e su pre mo.
E o ho mem achou que po de ria do mi nar e ex plo rar sem
li mi tes os re cur sos da na tu re za. E, com isso, ini ci ou-se um

pro ces so de ex tin ção de mu i tas es pé ci es (ani ma is, plan tas,
pe i xes, pás sa ros etc.) e in ten si fi cou-se um ver da de i ro as sal to 
aos re cur sos da na tu re za. Na vi são ca pi ta lis ta os re cur sos
eram in fi ni tos, ili mi ta dos e re no vá ve is. Hoje, sa be mos que 
não o são, so bre tu do com esta vo ra ci da de que são ti ra dos
da na tu re za.

Como re a ção a essa des tru i ção do meio-am bi en te,
sur giu (mais de 600 anos de po is de São Fran cis co) a Eco -
lo gia como ciên cia8: Oi kos + lo gia = o es tu do e ad mi nis -
tra ção da casa, do lu gar da vida. Hoje exis tem pelo me nos 
qua tro vi sões de Eco lo gia: a) Ambi en tal: aque la que se
pre o cu pa com o meio am bi en te, com a qua li da de de
vida e com a pre ser va ção das es pé ci es; b) So ci al: não
ape nas o meio am bi en te, mas o am bi en te in te i ro, in clui o 
ser hu ma no e a so ci e da de den tro da na tu re za; c) Men tal:

vi san do su pe rar a cul tu ra an tro po cên tri ca em bus ca de
uma so ci e da de cós mi ca; d) Inte gral: re co nhe ce que fa ze -
mos par te de toda a cos mo lo gia, que está em gê ne se, em
re la ci o na men to e in ter de pen dên cia.
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Por isso, hoje te mos cons ciên cia que vi ve mos no
“ecos”, por que a casa é o lu gar mais acon che gan te, o lu -
gar do amor e o ber ço da vida. Eco lo gia é es tu dar a vida,
co nhe cer a vida, cu i dar da vida, amar a vida, pro te ger a
vida, res pe i tar a vida! Qu an tos ver bos po de ría mos li gar
com a vida?!

2.1 Escu tar os gri tos da Vida

Mas que vida se vê? Como anda a “Casa da
Vida”? Que gri tos si len ci o sos são es tes que nos vêm das
pe ri fe ri as da vida? A Bí blia há tem pos nos en si na que
nos so Deus é o Cri a dor da Vida e que nos co lo cou num
“jar dim” para cu i dar e guar dar (Gn 2,8.15). Mas Ele é
tam bém o Deus que es cu ta o gri to e o cla mor da vida fe -
ri da e ame a ça da: “Que fi zes te? Ouço o san gue de teu ir -
mão, do solo, cla mar por mim!” (Gn 4,10). Era o gri to
da vida de Abel que che gou aos ou vi dos do Se nhor. O
povo es cra vo e opri mi do gri tou a Deus: “Os fi lhos de
Isra el, ge men do sob o peso da es cra vi dão, gri ta ram; e
do fun do da opres são o seu cla mor su biu até Deus. E
Deus ou viu os seus ge mi dos...” (Ex 2,23-24a; cf. Ex
3,7-10). Qu an tas ve zes Je sus es cu tou os gri tos dos po bres, 
dos do en tes, dos fa min tos (Mc 10,46-52; Mt 8,1-4.16; Lc
17,13; etc)?  E São Pa u lo nos diz que “a cri a ção in te i ra

geme e sofre as do res do par to... e ela tam bém es pe ra ser
li ber ta da da cor rup ção da es cra vi dão para con se guir a li -
ber da de” (Cf. Rm 8,18-22). Mís ti ca e Espi ri tu a li da de é
tam bém sen tir a dor da na tu re za que so fre e geme, es pe -
ran do a li ber ta ção.

São tan tos os gri tos que se ou vem so bre tu do onde
a vida é ame a ça da. E é mais tris te ain da sa ber que exis -
tem aque les que mor rem si len ci o sa men te por que já não
po dem mais gri tar e fa zer ou vir a sua voz. Mas há tam -
bém um gri to da na tu re za que cla ma por ser ou vi do:

– O gri to da Ter ra sen do de vas ta da;
– O gri to dos rios (su ja dos e po lu í dos), com suas

nas cen tes des tru í das;
– O gri to (si lên cio) dos pás sa ros que es tão sen do

ex ter mi na dos;

– O gri to dos ani ma is em ex tin ção;
– O gri to das plan tas, dos in se tos sen do des tru í dos

pe los agro tó xi cos;
– O gri to da se men tes que se rão ma ta das pe los

trans gê ni cos com o gene “ter mi na tor”;
– O gri to do ar que foi po lu í do;
– O gri to da ca ma da de ozô nio e com a ter ra que

es quen ta; da na tu re za que se “re vol ta”;
– O gri to hu ma no dos po bres, ex clu í dos, fa min tos, 

do en tes, mar gi na li za dos... gran de par ce la da vida hu ma -
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na – par te da mãe na tu re za – está sem vida, morrendo,
sofrendo...

Qu an tos gri tos e quan tos si lên ci os...?!
A vida cor re ris cos quan do al guns se res hu ma nos

se jul gam no di re i to de to mar o lu gar do Cri a dor e se tor -
na rem “de u ses”. Qu an do se cri am “or ga ni za ções” po de -
ro sas que se jul gam aci ma do di re i to e da jus ti ça; da que -
les que agem como se fos sem pro pri e tá ri os da vida e dos
bens dos ou tros, quan do pri va ti zam aqui lo que é de to -
dos. É só ver a pre po tên cia dos pa í ses ri cos, das em pre -
sas trans na ci o na is, que vão se apo de ran do dos re cur sos
e das ter ras dos pa í ses po bres... Há pou co tem po nos de -
pa ra mos com a cri se mun di al de ali men tos. Tudo por que
um pe que no gru po (seis trans na ci o na is) con tro la a pro -
du ção e dis tri bu i ção dos ali men tos no mun do. Qu an to

esse gru po ga nhou es pe cu lan do nas bol sas de va lo res?
São lu cros es can da lo sos. Se gun do o di re tor do Pro gra ma 
Mun di al de Ali men tos (PMA) para a Amé ri ca La ti na e o
Ca ri be, o chi le no Pe dro Me dra no, o cres cen te au men to
nos pre ços dos ali men tos tor na os po bres ain da mais po -
bres. A di re to ra ge ral do PMA, Jo set te She e ran, as si na lou
re cen te men te que a alta dos ali men tos pro vo cou um

“tsu na mi si len ci o so”, que de i xou 130 mi lhões de pes so as 
na po bre za, das qua is oito de cada 10 eram mu lhe res e
cri an ças.9

Ou en tão quan do o Pre si den te Bush re sol ve ir
para ou tros pa í ses e ma tar mi lhões de pes so as. Qu an do
os EUA jo ga ram to das aque las bom bas so bre o Ira que,
al guém se per gun tou quan tas pes so as iri am mor rer?
Qual se ria o im pac to so bre a na tu re za, so bre os rios, so -
bre o ar? (a Mãe-Ter ra me re cia aque la agres são?) Qu an -
do os EUA lan ça ram o Ne pal (agen te la ran ja so bre o Vi et -
nam), se per gun ta ram que mal fa ri am à mãe ter ra e seus
fi lhos?10 Qu an do jo ga ram as bom bas atô mi cas so bre Hi -
ros hi ma e Na ga sa ki se pre o cu pa ram com quan tas pes so as 
mor re ri am na hora e após com cân cer e de ou tras do en ças 
ou com o im pac to so bre o meio-am bi en te? Por que as

gran des po tên ci as mun di a is não des tro em os seus la bo -
ra tó ri os de pro du ção de ar mas atô mi cas, quí mi cas e
bac te ri o ló gi cas? Não sa be mos o que se faz com o lixo
atô mi co que hoje é jo ga do nos ma res, lon ge das usi nas
que o pro du zem! E o que pen sar da que les que des pe jam 
to ne la das de agro tó xi cos com aviões; aque les que en -
chem áre as enor mes com pí nus e eu ca lip tos e des tro em
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um mi lhão de pes so as fo ram ví ti mas dos ata ques pra ti ca dos pe los EUA, en tre 1962 e 1971 no Vi et nam.



toda a bi o di ver si da de da na tu re za? É bom re cor dar a
car ta es cri ta pelo lí der in dí ge na Se a tle ao Pre si den te dos 
EUA, que que ria com prar suas ter ras: “O ho mem bran co 
tra ta sua mãe, a ter ra, e seu ir mão, o céu, como co i sas
que pos sam ser com pra das, sa que a das, ven di das como
car ne i ros ou co la res co lo ri dos. Seu ape ti te ter mi na rá
por de vo rar a ter ra, de i xan do so men te um de ser to...
Tudo aqui lo que acon te cer à ter ra, acon te ce rá aos fi lhos 
da ter ra”.

Por isso, quan do pen sa mos em São Fran cis co e
quan do fa la mos de Eco lo gia, não po de mos fu gir da es cu -
ta des ses gri tos, des sas vo zes si len ci o sas quem che gam
do co ra ção da vida!11 Fa lar de São Fran cis co é fa lar de
Paz e de Jus ti ça. E a Paz não é so men te a au sên cia de
guer ras, mas um mun do de re la ções fra ter nas, har mo nia

e so li da ri e da de en tre os po vos; é a pre sen ça do Sha lom,
como nos en si na a Bíblia e toda a tradição hebraica.

Fa lar de Espi ri tu a li da de Fran cis ca na é fa lar da
vida ame a ça da, da vida que quer vi ver e se doar gra tu i ta -
men te. Fran cis co, jus ti ça, paz, eco lo gia... es tão li ga dos a
toda a vida. Mas pre ci sa mos ver o todo, a de fe sa de todo
o pa tri mô nio da hu ma ni da de.

Hoje, deve mos lu tar pe las gran des ca u sas, mas
tam bém tra ba lhar no mi cros có pio da vida. Ser Fran cis ca -
no e ser Eco ló gi co hoje é di zer “não” a este mo de lo ne o li -
be ral que quer se apro pri ar da vida, que quer co mer ci a li -
zar a vida; é di zer “não” ao pro je to das mul ti na ci o na is
que que rem ter o pa tri mô nio das se men tes, da água, da
ter ra e que que rem mer can ti li zar a vida! Como di zia D.
Hél der Câ ma ra, “A mãe ter ra pode sa tis fa zer a ne ces si -
da de de to das as pes so as, mas é in ca paz de sa ci ar a ga -
nân cia de um úni co ser hu ma no...”. A ter ra não pre ci sa
de “trans gê ni cos” como o da Mon san to para re sol ver o
pro ble ma da fome. Bas ta dar ter ra e con di ções para o
povo plan tar ali men tos para a vida. Bas ta que as pes qui -
sas com se men tes se jam pa tri mô nio da huma ni da de e
não das mul ti na ci o na is. Bas ta que a ter ra seja lu gar da

vida das pes so as e não dos bois.12 Bas ta que as ár vo res se -
jam plan ta das e pro te gi das; que os rios se jam pre ser va dos; 
que o ar não seja po lu í do...

Ou cu i da mos da mãe ter ra e da cri a ção ou va mos
nos ma tar a nós mes mos. Inú til pen sar no pe ri go dos as te -
rói des; do apo ca lip se; ou de tan tas for mas de fim de
mun do que já fo ram anun ci a das... O pe ri go ma i or, hoje,
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são as gran des po tên ci as, são as trans na ci o na is ou qual -
quer lou co que que i ra se apro pri ar da vida... O pe ri go é
um ci en tis ta que re ce beu o dom de Deus e que po de ria
des co brir um re mé dio para cu rar do en ças, mas pro duz
ví rus mor ta is, pro duz ar mas quí mi cas atô mi cas, bom bas
nu cle a res...

2.2 Cu i dar da Vida

Em 1987, São Fran cis co de Assis foi es co lhi do o
Pa tro no da Eco lo gia. Nós po de mos se guir os pas sos de
Fran cis co, toda vez que es cu ta mos o gri to da vida e o
aco lhe mos. Cada vez que plan ta mos uma ár vo re e que
cu i da mos da na tu re za; quan do cu i da mos dos ani ma is;
quan do re ci cla mos o lixo; quan do lim pa mos os rios; quan -
do não con su mi mos coca-cola; quan do não co me ça mos
ou quan do de i xa mos de fu mar13 e de usar dro gas; quan -
do an da mos a pé ou de ôni bus ain da que pu dés se mos
usar o car ro que po lui; quan do com pra mos um pro du to
eco ló gi co; quan do con su mi mos pro du tos da agro e co lo -
gia; quan do sa í mos às ruas para gri tar con tra a guer ra,
con tra os opres so res e des tru i do res da vida; quan do usa -

mos a Inter net para pro tes tar con tra s in jus ti ças; quan do
apo i a mos e pres ta mos so li da ri e da de a quem so fre e gri ta
cla man do pela vida...

Qu an do nós nas ce mos e vi e mos a este mun do re -
ce be mos uma he ran ça, um pa tri mô nio. Nós não te mos o
di re i to de des truí-lo. Ao con trá rio, te mos que nos per gun -
tar: “Que mun do es ta re mos de i xan do para as ge ra ções
se guin tes?”; “Que di re i to a nos sa ge ra ção tem em que rer
usu fru ir tudo da Ter ra sem pen sar na que les que vi rão de -
po is de nós?”; “Que di re i to te mos de que rer des tru ir um
pa tri mô nio que le vou em tor no de 15 bi lhões de anos
para ser formado?”.

Po de mos ser Fran cis ca nos nós tam bém quan do
ama mos. Qu an do so mos so li dá ri os com quem so fre;
quan do es ten de mos a nos sa mão a quem está ca í do;

quan do cu i da mos da ter ra, dos rios, do ar, das plan tas
e dos ani ma is. Qu an do pa ra mos para olhar o céu che io
de es tre las e nos co lo ca mos em sin to nia com toda a cri a -
ção, com todo o Uni ver so, com Deus Pai Cri a dor... So -
mos Fran cis ca nos quan do can ta mos e sor ri mos para a
vida. Qu an do pra ti ca mos a não-vi o lên cia, a re sis tên cia
pa cí fi ca...

18

13 Fu mar faz mal à sa ú de, como bem de mons tram as cam pa nhas do Mi nis té rio da Sa ú de. Se gun do a OMS, 500 mi lhões de pes so as de vem mor rer
nes te sé cu lo por ca u sa do fumo, cf. http://www.es ta dao.com.br/vi dae/not_vid177103,0.htm



Na ju ven tu de de hoje, que é sen sí vel aos pro ble -
mas da vida, exis te um po ten ci al enor me de fran cis ca nis -
mo, de eco lo gia, de de fe sa da vida... É pre ci so co ra gem
para fa zer his tó ria; é pre ci so amor para po der amar; é
pre ci so fa zer nas cer e cres cer den tro de nós a von ta de de
abra çar a vida, de de fen der a Cri a ção, de so nhar gran de
e com um mun do me lhor e mais bo ni to. Não é ilu são,
nem uma fal sa uto pia, mas o de se jo mais pro fun do que
exis te den tro de nós. Em cada pes soa “mora” um São
Fran cis co... Ele quer so nhar, quer nos di zer que a vida é
bela, que a vida é um dom, que co i sas pe que nas têm um
va lor mu i to gran de; que os pe que nos ges tos são como
aque les pe que nos fras cos que guar dam os gran des per fu -
mes. So nhar faz bem e é pre ci so. É o so nho que ali men ta
a nos sa es pe ran ça. É a es pe ran ça que nos move e nos faz

ca mi nhar.
Nós te mos a vida em nos sas mãos. Po de mos fa zer

dela uma vida de me dío cres e ali e na dos, ou po de mos fa -
zer dela uma bên ção, uma dá di va a ser vi ço da vida. Nós
po de mos ser Fran cis ca nos e eco ló gi cos nes te mun do que 
quer des tru ir a vida e im plan tar seu pro je to de mor te!
Fran cis co teve um so nho e o co lo cou em prá ti ca, mes mo
con tra a opi nião de mu i tos e da so ci e da de da sua épo ca.

Teve que rom per os mu ros da vi são fe cha da de seu pai e
dos “ma i o res” de Assis. Nós po de mos ser os “Anjos da
Gu ar da” ou o “Satã” des te mun do. Nós po de mos e de -
ve mos fa zer des te mun do o pa ra í so, o jar dim, o lu gar da
vida. Ou este mun do será eco ló gi co ou da qui a um tem -
po não exis ti rá mais! (O mais pro vá vel é que a raça hu -
ma na de sa pa re ça e o Cos mos so bre vi va in de pen den te
de nós!). Sa ber cu i dar da vida, apren der a res pe i tar e
amar as cri a tu ras é o de sa fio da hu ma ni da de hoje.14

Um belo exer cí cio é ir ao po mar e con tem plar um
pé de la ran je i ra todo em flor. As abe lhas vêm bus car o nu -
tri men to para pro du zir o mel. O pé de la ran je i ra nas ceu há
tem po, uma pe que na se men te pro du ziu a plan ta. A ter ra lhe
deu nu tri en tes e ela cres ceu. A água da chu va ali men ta seu
cres ci men to. Em épocas fa vo rá ve is os bro tos cres cem, os

ga lhos se es pa lham e se en chem de fo lhas. Quando che -
ga a épo ca do in ver no, a plan ta pára de cres cer, con cen -
tra suas ener gi as no tron co, for ta le ce as ra í zes, de i xa cair
fo lhas que lhe ser vem de adu bo. Apro xi man do-se a pri -
me i ra, ela vol ta a cres cer. Sur gem no vos bro tos, ra mos
fo lhas... De po is as flo res que, além da be le za, vão ge rar o
fru to. As abe lhas bus cam nas suas flo res o néc tar que vai
pro du zir o mel (o que será que trou xe ram em tro ca?), que 
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vai ali men tar as no vas abe lhas e tam bém as nos sas me -
sas... A flor com o tem po se trans for ma em fru to, que
ama du re e ser ve de ali men to e no seu seio pro duz a se -
men te que gera no vas plan tas... Qu an ta re la ção! E es tas
são aque las que po de mos ver e per ce ber. Só Deus po -
de rá sa ber as re la ções in vi sí ve is com a luz, o ven to, os
as tros, as pe dras, as de ma is ár vo res, com os pás sa ros
que es co lhem seus ra mos para re pou sar e can tar ou
cons tru ir seus ni nhos... E as re la ções en tre as mi nús cu -
las cri a tu ras que não ve mos? São re la ções gra tu i tas de
bon da de e re ci pro ci da de. São um pe que no exem plo de
como toda a na tu re za é re la ci o nal, é re cí pro ca, é be le za,
é gra tu i ta.

Como nos en si nou o se rá fi co Pai São Fran cis co:
“Irmãos va mos re co me çar, pois pou co ou nada fi ze mos

até ago ra” (1Cel 103).

Obser va ções
As ci ta ções Fran cis ca nas são ti ra das de:

Escri tos e bi o gra fi as de São Fran cis co de Assis. Crô ni cas
e ou tros tes te mu nhos do pri me i ro sé cu lo (Pe tró po lis: Vo -
zes, 1983). 1372 pá gi nas.

Des ta obra são ci ta dos:

- Tes ta men to de São Fran cis co de Assis (p. 167-171)

- RnB: Re gra não-Bu la da da Ordem dos Fra des
Me no res (Pri me i ra Re gra)  – (p. 139-164)

- RB: Re gra Bu la da da Ordem dos Fra des Me no -
res (Se gun da Re gra) – (p. 131-139)

- 1Cel: To más de Ce la no, Vida I (p. 177-285)

- 2Cel: To más de Ce la no, Vida II (p. 286-460)

- I Fi o ret ti (p. 1079-1295)

Ane xos

Oração de “São Francisco”
Se nhor,
fa zei de mim um ins tru men to
de vos sa paz!
Onde hou ver ódio, que eu leve o amor.
Onde hou ver ofen sa, que eu leve o per dão.
Onde hou ver dis cór dia, que eu leve a união.
Onde hou ver dú vi da, que eu leve a fé.
Onde hou ver erro, que eu leve a ver da de.
Onde hou ver de ses pe ro, que eu leve a es pe ran ça.
Onde hou ver tris te za, que eu a ale gria.
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Onde hou ver tre vas, que eu leve a luz!
Ó Mes tre,
fa zei que eu pro cu re mais
– con so lar que ser con so la do;
– com pre en der que ser com pre en di do;
– amar que ser ama do.
Pois é dan do que se re ce be,

per do an do que se é per do a do,
e é mor ren do que se vive
para a vida eter na. Amém!

Do san tís si mo mi la gre que fez S. Fran cis co, quan -
do con ver teu o fe ro cís si mo lobo de Gú bio

No tem po em que S. Fran cis co mo ra va na ci da de
de Gú bio, apa re ceu, no con da do de Gú bio, um lobo gran -
dís si mo, ter rí vel e fe roz, o qual não so men te de vo ra va os
ani ma is como os ho mens, de modo que to dos os ci ta di -
nos es ta vam to ma dos de gran de medo, por que fre qüen -
tes ve zes ele se apro xi ma va da ci da de; e to dos an da vam
ar ma dos quan do sa íam da ci da de, como se fos sem para
um com ba te; con tu do, quem so zi nho o en con tras se não
se po de ria de fen der. E o medo des se lobo che gou a tan to 
que nin guém ti nha co ra gem de sair da ci da de.

Pelo que S. Fran cis co, ten do com pa i xão dos ho -
mens do lu gar, quis sair ao en con tro do lobo, se bem que
os ci ta di nos de todo não o acon se lhas sem: e, fa zen do o
si nal da san ta cruz, saiu da ci da de com os seus com pa -
nhe i ros, pon do toda a sua con fi an ça em Deus. E, te men -
do os ou tros ir mais lon ge, S. Fran cis co to mou o ca mi nho
que le va va ao lu gar onde es ta va o lobo. E eis que, ven do
mu i tos ci ta di nos, os qua is ti nham vin do para ver aque le
mi la gre, o dito lobo foi ao en con tro de S. Fran cis co com a 
boca aber ta: e che gan do-se a ele S. Fran cis co fez o si nal
da cruz e o cha mou a si, e dis se-lhe as sim: “Vem cá, ir -
mão lobo, or de no-te da par te de Cris to que não fa ças mal 
nem a mim nem a nin guém”.

Co i sa ad mi rá vel! Ime di a ta men te após S. Fran cis -
co ter fe i to a cruz, o lobo ter rí vel fe chou a boca e ces sou

de cor rer; e dada a or dem, vem man sa men te como um
cor de i ro e se lan ça aos pés de S. Francisco como morto.

Então, S. Fran cis co lhe fa lou as sim: “Irmão lobo,
tu fa zes mu i tos da nos nes ta ter ra, e gran des ma le fí ci os,
des tru in do e ma tan do as cri a tu ras de Deus sem sua li cen -
ça; e não so men te ma tas te e de vo ras te os ani ma is, mas ti -
ves te o âni mo de ma tar os ho mens fe i tos à ima gem de
Deus; pela qual co i sa és dig no da for ca, como la drão e
ho mi ci da pés si mo: e toda a gen te gri ta e mur mu ra con tra
ti, e toda esta ter ra te é ini mi ga. Mas eu que ro, ir mão
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lobo, fa zer a paz en tre ti e eles; de modo que tu não mais
os ofen de rás e eles te per do a rão to das as pas sa das ofen -
sas, e nem homens nem cães te perseguirão mais”.

Di tas es tas pa la vras, o lobo, com o mo vi men to do
cor po e da ca u da e das ore lhas e com in cli na ção de ca be -
ça, mos tra va de ace i tar o que S. Fran cis co di zia e de o
que rer ob ser var. Então, S. Fran cis co dis se: “Irmão lobo,
des de que é de teu agra do fa zer e con ser var esta paz, pro -
me to te dar con ti nu a men te o ali men to en quan to vi ve res,
pe los ho mens des ta ter ra, para que não so fras fome; por -
que sei bem que pela fome é que fizeste tanto mal.

Mas, por te con ce der esta gran de gra ça, que ro, ir -
mão lobo, que me pro me tas não le sar mais a ne nhum
ho mem, nem a ne nhum ani mal: pro me tes-me isto?”. E o
lobo, in cli nan do a ca be ça, fez evi den te si nal de que o

pro me tia. E S. Fran cis co dis se: “Irmão lobo, que ro que
me dês pro va des ta pro mes sa, a fim de que pos sa bem
con fi ar”.

E, es ten den do S. Fran cis co a mão para re ce ber o
ju ra men to, o lobo le van tou o pé di re i to da fren te, e do -
mes ti ca men te o pôs so bre a mão de S. Fran cis co, dan -
do-lhe o si nal como po dia. E en tão dis se S. Fran cis co:
“Irmão lobo, eu te or de no em nome de Je sus Cris to que
ve nhas ago ra co mi go sem du vi dar de nada, e va mos
con clu ir esta paz em nome de Deus”.

E o lobo obe di en te foi com ele, a modo de um cor -
de i ro man so; pelo que os ci ta di nos, ven do isto, mu i to se
ma ra vi lha ram. E su bi ta men te esta no vi da de se sou be em 
toda a ci da de; pelo que toda a gen te, ho mens e mu lhe res, 
gran des e pe que nos, jo vens e ve lhos, vi e ram à pra ça
para ver o lobo com S. Fran cis co. E, es tan do bem re u ni -
do todo o povo, S. Fran cis co se pôs em pé e pre gou-lhe
di zen do, en tre ou tras co i sas, como pe los pe ca dos Deus
per mi te tais pes ti lên ci as; e que mu i to mais pe ri go sa é a
cha ma do in fer no, a qual tem de du rar eter na men te para
os da na dos, do que a ra i va do lobo, o qual só pode ma tar 
o cor po; quan to mais é de te mer a boca do in fer no, quan -
do uma tal mul ti dão tem medo e ter ror da boca de um
pe que no ani mal! “Vol tai, pois, ca rís si mos, a Deus, e fa zei
dig na pe ni tên cia dos vos sos pe ca dos, e Deus vos li vra rá

do lobo no tem po pre sen te, e no fu tu ro do fogo in fer nal”. 
E, aca ba da a pré di ca, dis se S. Fran cis co: “Ouvi, ir mãos
meus; o ir mão lobo, que está aqui di an te de vós, pro me -
teu-me e pres tou-me ju ra men to de fa zer as pa zes con vos -
co e de não vos ofen der mais em co i sa al gu ma, se lhe
pro me ter des de dar-lhe cada dia o ali men to ne ces sá rio; e
eu sirvo de fiador dele de que firmemente observará o
pacto de paz”.

Então, todo o povo a uma voz pro me teu nu tri-lo
con ti nu a da men te. E S. Fran cis co, di an te de to dos, dis se
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ao lobo: “E tu, ir mão lobo, pro me tes ob ser var com es tes
o pac to de paz, e que não ofen de rás nem aos ho mens
nem aos ani ma is nem a cri a tu ra ne nhu ma?”. E o lobo
ajo elhou-se e in clinou a ca be ça, e, com mo vi men tos
man sos de cor po e de ca u da e de ore lhas, de monstrou,
quan to possível, querer observar todo o pacto.

Dis se S. Fran cis co: “Irmão lobo, que ro, do mes mo 
modo que me pres tas te ju ra men to des ta pro mes sa, fora
de por tas, tam bém di an te de todo o povo me dês se gu -
ran ça de tua pro mes sa, e que não me en ga na rás so bre a
ca u ção que pres tei por ti”. Então, o lobo, le van tan do a
pata di re i ta, co lo cou-a na mão de S. Fran cis co. Pelo que,
de po is des te fato, e de ou tros aci ma nar ra dos, hou ve tan -
ta ale gria e ad mi ra ção em todo o povo, tan to pela de vo -
ção do san to, e tan to pela no vi da de do mi la gre e tan to

pela pa ci fi ca ção do lobo, que to dos co me ça ram a cla mar
para o céu, lou van do e ben di zen do a Deus, o qual lhes
ha via man da do S. Francisco, que por seus méritos os
havia livrado da boca da besta cruel.

E, de po is, o dito lobo vi veu dois anos em Gú bio; e
en tra va do mes ti ca men te pe las ca sas de por ta em por ta,
sem fa zer mal a nin guém, e sem que nin guém lho fi zes se;
e foi nu tri do cor tes men te pela gen te; e, an dan do as sim
pela ci da de e pe las ca sas, ja ma is ne nhum cão la dra va
atrás dele. Fi nal men te, de po is de dois anos o ir mão lobo

mor reu de ve lhi ce: pelo que os ci ta di nos ti ve ram gran de
pe sar, por que, ven do-o an dar as sim man sa men te pela ci -
da de, se lem bra vam me lhor da vir tu de e da santidade de
S. Francisco. Em louvor de Cristo. Amém.

(I Fi o ret ti 21).

Ensi na men tos so bre a per fe i ta alegria

Vin do uma vez São Fran cis co de Pe rú gia para
San ta Ma ria dos Anjos com Frei Leão, era tem po do in -
ver no e o frio gran dís si mo o cru ci a va for te men te. Cha -
mou Frei Leão, que ia indo na fren te, e dis se as sim: “Frei
Leão, se acon te cer, por gra ça de Deus, que os fra des me -
no res dêem em to das as ter ras gran de exem plo de san ti -

da de e de boa edi fi ca ção; ape sar dis so, es cre ve e ano ta
di li gen te men te que não está aí a perfeita alegria”.

E an dan do mais adi an te, São Fran cis co cha mou-o
uma se gun da vez: “Ó Frei Leão, ain da que o fra de me nor
ilu mi ne os ce gos, es ten da os en co lhi dos, ex pul se os de mô -
ni os, faça os sur dos ou vi rem e co xos an da rem, e os mu dos 
fa la rem e, o que é co i sa ma i or, res sus ci te os mor tos de
qua tro dias; es cre ve que não está aí a per fe i ta ale gria”.

E, an dan do um pou co, São Fran cis co gri tou for -
te: “Ó Frei Leão, se o fra de me nor sou bes se to das as lín -
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guas, to das as ciên ci as e to das as es cri tu ras, de modo
que sou bes se pro fe ti zar e re ve lar não so men te as co i sas fu -
tu ras mas até os se gre dos das cons ciên ci as e das pes so as;
es cre ve que não está nis so a per fe i ta ale gria”.

Andan do um pou co mais adi an te, São Fran cis co
ain da cha ma va for te: “Ó Frei Leão, ove lhi nha de Deus,
ain da que o fra de me nor fale com a lín gua do Anjo e sa i ba
os ca mi nhos das es tre las e as vir tu des das er vas, e lhe fos sem
re ve la dos to dos os te sou ros da ter ra, e co nhe ces se as vir tu -
des dos pás sa ros e dos pe i xes e de to dos os ani ma is, e das
pe dras e das águas; es cre ve que não está nis so a per fe i ta
ale gria”.

E, an dan do ain da mais um pe da ço, São Fran cis co 
cha mou com for ça: “Ó Frei Leão, ain da que o fra de me -
nor sou bes se pre gar tão bem que con ver tes se to dos os in -

fiéis para a fé de Cris to; es cre ve que aí não há per fe i ta
ale gria”.

E, du ran do esse modo de fa lar bem duas mi lhas,
Frei Leão, com gran de ad mi ra ção, lhe per gun tou, di zen -
do: “Pai, eu te peço da par te de Deus que tu me di gas
onde há per fe i ta ale gria”. E São Fran cis co lhe res pon deu: 
“Qu an do nós es ti ver mos em San ta Ma ria dos Anjos, tão
mo lha dos pela chu va, en re ge la dos pelo frio, en la me a dos 
de bar ro, afli tos de fome, e ba ter mos à por ta do lu gar, e o
por te i ro vier ira do e dis ser: Quem sois vós? E nós dis ser -

mos: Nós so mos dois dos vos sos fra des. E ele dis ser: Vós
não di ze is a ver da de, aliás sois dois ma ro tos que an da is
en ga nan do o mun do e rou ban do as es mo las dos po bres;
ide em bo ra; e não nos abrir, e fi zer-nos fi car fora na neve
e na água, com o frio e com a fome até de no i te; en tão, se 
nós su por tar mos tan ta in jú ria e tan ta cru el da de, e tan tas
des pe di das pa ci en te men te, sem nos per tur bar mos, e sem 
mur mu rar dele, e pen sar mos hu mil de men te que aque le
por te i ro nos co nhe ce de ver da de, que Deus o faz fa lar
con tra nós; ó Frei Leão, es cre ve que aqui há per fe i ta ale -
gria. E se, ape sar dis so, con ti nuás se mos ba ten do, e ele
sa ís se para fora per tur ba do, e nos ex pul sas se como ve -
lha cos im por tu nos, com vi la ni as e bo fe tões, di zen do: Ide
em bo ra da qui, la drõe zi nhos mu i to vis, ide ao hos pi tal,
por que aqui vós não co me re is, nem vos abri ga re is; se nós 

su por tar mos isso pa ci en te men te, com ale gria e com bom
amor; ó Frei Leão, es cre ve que aqui há ale gria per fe i ta. E
se nós, mes mo cons tran gi dos pela fome, pelo frio e pela
no i te, ain da ba ter mos mais, cha mar mos e pe dir mos por
amor de Deus com mu i to pran to que nos abra e nos po -
nha para den tro as sim mes mo, e ele es can da li za do dis ser:
Estes são pa ti fes im por tu nos, eu os pa ga rei bem, como
me re cem; e sair para fora com um bas tão che io de nós, e
nos agar rar pelo ca puz e jo gar por ter ra, e nos re vi rar na
neve e nos ba ter nó por nó com aque le bas tão: se nós su -

24



por tar mos to das es sas co i sas pa ci en te men te e com ale -
gria, pen san do nas pe nas de Cris to ben di to, que te mos
que agüen tar por seu amor; ó Frei Leão, es cre ve que aqui 
e nis to há perfeita alegria.

E, por isso, ouve a con clu são, Frei Leão. Aci ma de
to das as gra ças e dons do Espí ri to San to, que Cris to con -
ce de aos seus ami gos, está a de ven cer a si mes mo e de
boa von ta de, por amor de Cris to, su por tar pe nas, in jú ri as,
opró bri os e mal-es ta res; por que de to dos os ou tros dons

de Deus nós não po de mos nos glo ri ar, pois não são nos sos 
mas de Deus, como diz o Após to lo: Que é que tu tens que
não re ce bes te de Deus? E se re ce bes te dele, por que te
glo ri as, como se o ti ves ses por ti? Mas na cruz da tri bu la -
ção e da afli ção nós po de mos nos glo ri ar, pois diz o Após -
to lo: Não que ro me glo ri ar a não ser na cruz de nos so Se -
nhor Je sus Cris to”.

Para lou vor de Je sus Cris to e do po bre zi nho Fran -
cis co. Amém. (I Fi o ret ti 8)

25




