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DE COMO UM MENINO INGRESSOU 

NA ORDEM DE SÃO FRANCISCO 

São Francisco é um dos maiores santos da Igre
ja. Nasceu em Assis, no princípio do século XI I I  e 
fundou a Ordem dos Frades ou Irmãos Menores. 

Em certo convento, foi admitido na Ordem um 
menino puro e inocente. Como os frades eram muito 
pobres dormiam todos no chão. 

Querendo este menino averiguar o que de noite fa
zia S. Francisco, quando ia orar para o bosque, deitou
-se junto dele e atou o seu pequeno cordão ao do San
to, a fim de despertar quando ele se levantasse. 

Enquanto os frades dormiam o primeiro sono, S. 
Francisco desatou o cordão com muito cuidado e 
partiu a orar para o bosque. Mais tarde despertou o 
menino e saiu a correr para o bosque a ver se encon
trava S. Francisco. 

Ouve primeiro uma conversa e detém-se. Avança 
um pouco mais e contempla um espectáculo maravi
lhoso: São Francisco envolto numa deslumbrante luz, 
falava com os anjos e os santos. Impressionado com 
este espectáculo, o menino caiu desmaiado por ter
ra. No regresso S. Francisco tropeçou com ele e, como 
mãe amorosa, colocou-o nos braços e levou-o para o 
convento. 
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S. Francisco colocou o menino nos braços e levou-o para o 
convento 

Chegou este menino a ser um santo religioso e, 
depois da morte de S. Francisco, contou aos frades 
tão maravilhosa visão. 

Para louvor de Cristo. Amen. 

DE COMO TRÊS LADRÕES SE CONVERTERAM 

E SE FIZERAM FRADES 

Passando São Francisco pelo Monte Casal, apro
ximou-se dele um jovem que lhe disse: 

- Pai, gostaria muito de ser frade da tua Ordem. 
- Filho, tu és nobre e delicado -respondeu-lhe S. 

Francisco -:- e não poderás aguentar a nossa vida de 
pobreza e austeridade. 

- Pai, replicou ele, não sois vós homens como 
eu? Pois creio que hei-de poder suportá-la com a gra
ça de Deus. 

A S. Francisco agradou esta resposta e vestiu-lhe 
o seu santo hábito. Mais tarde nomeou-o também 
Guardião daquele Convento. 

Um dia aproximaram-se a pedir comida três ladrões 
famosos naquelas redondezas. Frei Ângelo despediu
-os com palavras ásperas, dizendo-lhes que, além de 
serem cruéis homicidas, pretendiam comer as esmolas 
dos pobres. Foram-se embora desgostosos. 

Pouco depois chegou S. Francisco com o pão e o 
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S. Francisco mandou Frei Ângelo levar alimentos aos ladrões e 
pedir-lhes perdão. 

6 -

vinho que tinha mendigado juntamentE3 com o seu 
companheiro. Inteirado do que tinha acontecido, man
dou a Frei Ângelo que levasse aos ladrões aqueles 
alimentos e que lhes pedisse perdão. Ao ver os la
drões a caridade e a humildade de Frei Ângelo, re
flectiram sobre os seus crimes e malfeitorias e deci
diram recorrer a S. Francisco para lhe perguntar que 
deviam fazer. Como o santo os viu tão arrependidos 
e com grandes desejos de fazer penitência, admitiu
-os na Ordem onde acabaram a sua vida santamente. 

Para louvor de Cristo. Amen. 

COMO SÃO FRANCISCO CUROU 
MILAGROSAMENTE A UM LEPROSO 

Num hospital serviam os frades aos leprosos. 
Entre estes havia um de péssima condição, que não 
somente maltratava por palavras e obras os que o 
serviam mas que blasfemava contra Jesus Cristo e 
sua santíssima Mãe. 

Os frades creram que, em consciência, deviam 
abandoná-lo. Comunicaram-no a São Francisco e este 
ofereceu-se para servi-lo pessoalmente. 

- Deus te dê a paz, irmão caríssimo -disse-lhe o 
Santo. 

-Que paz me vai dar Deus, respondeu o leproso, 
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E quis Deus que onde S. Francisco punha as mãos ... desaparecia 
a lepra. 
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se me privou de todo o bem, pondo-me completa
mente hediondo? 

-Tem paciência, filho - respondeu-lhe o Santo -
as enfermidades que nos envia Deus é para ganhar
mos méritos para a outra vida. 

-Como vou a ter paciência - replicou-lhe - com 
este mal que me atormenta noite e dia? E ainda por 
cima os teus frades não me servem como deviam. 

- Pois, meu filho, eu mesmo te servirei e vou la
var-te todo. 

E quis Deus que onde S. Francisco punha as mãos 
desaparecia a lepra e a carne ficava completamente 
sã. O leproso, ao ver tal milagre, arrependeu-se das 
suas blasfémias e confessou humildemente os seus 
pecados. 

Dias depois morreu de outra enfermidade e apa
receu a S. Francisco para lhe dar graças pelo bem 
que lhe tinha feito. 

Para louvor de Cristo. Amen. 

COMO SÃO FRANCISCO FEZ DAR VOLTAS 

A FREI MASEO 

Caminhando S. Francisco com Frei Maseo, che
garam a um lugar onde se cruzavam três caminhos 
que conduziam a Sena, Florença e Arezo. 
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Frei Maseo perguntou: 
- Pai, que caminho devemos tomar? 
- O  que Deus quiser! - respondeu São Francisco. 
- Como saberemos a vontade de Deus? 
- Agora mesmo to direi -respondeu o santo. 
- Mando-te por santa obediência que aqui mes-

mo, onde estás, comeces a dar voltas, como fazem 
as crianças, até eu to dizer. 

E tantas voltas dava Frei Maseo que caiu por terra 
várias vezes até que S. Francisco lhe disse: 

- Pára! Para onde estás a olhar? 
- Para Sena - respondeu Frei Maseo. 
- Pois esse é o caminho que devemos seguir -

disse S. Francisco. 
Noutra ocasião, indo para França, levantou a Frei 

Maseo no ar com o seu sopro, lançando-o diante de 
si um bom pedaço. Frei Maseo sentiu então na alma 
tanta doçura e consolo como nunca tinha experimen
tado. 

Noutro dia perguntou Frei Maseo a S. Francisco 
porque todas as pessoas o procuravam, uma vez que 
não era belo, nem sábio, nem nobre. S. Francisco res
pondeu-lhe que era por ser o maior pecador que exis
tia no mundo. 

Em louvor de Cristo. Amen. 
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Mando-te, por santa obediência, que aqui mesmo comeces a dar 
voltas . . .  
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SÃO FRANCISCO EXPLICA EM QUE CONSISTE 
A VERDADEIRA ALEGRIA 

"Vindo uma vez, no Inverno, S. Francisco com 
Frei Leão, de Perugia para Santa Maria dos Anjos, 
atormentado pelo grande frio que fazia, chamou Frei 
Leão, que caminhava um pouco adiante, e disse-lhe 
assim: "Ó Frei Leão, ainda que os Frades Menores 
em todas as terras dessem grande exemplo de santi
dade e de edificação, repara e toma sentido que não 
está aí a perfeita alegria". 

E caminhando S. Francisco um pouco mais, cha
ma-o pela segunda vez: " Frei Leão, ainda que os Fra
des Menores dessem luz aos cegos, curassem os 
paralíticos, expulsassem os demónios, dessem o ou
vido aos surdos, o andar aos coxos, a fala aos mudos 
e, o que é ainda mais, ressuscitassem um morto de 
quatro dias, toma nota de que não consiste nisso a 
perfeita alegria". 

E andando um pouco, S. Francisco grita com for
ça: " Frei Leão, se o Frade Menor soubesse todas as 
línguas, todas as ciências e todas as escrituras, de 
modo a poder profetizar e revelar, não só as coisas 
futuras, mas os segredos das consciências e das al
mas, toma nota de que não está nisto a perfeita ale
gria". 
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Caminhando um pouco mais além, S. Francisco 
volta a chamar com força: " Frei Leão, ovelhinha de 
Deus, ainda que o Frade Menor falasse com língua 
de Anjo e conhecesse o curso das estrelas e a virtu
de das ervas e lhe fossem revelados todos os tesou
ros da terra, e conhecesse as virtudes dos pássaros, 
dos peixes e de todos os animais, e dos homens, e 
das árvores, e das pedras, e das raízes, e das águas, 
toma nota de que não está nisto a perfeita alegria". 

E andando mais um bocado, S. Francisco chama 
em voz alta: " Frei Leão, mesmo que o Frade Menor 
soubesse pregar tão bem que convertesse à fé de 
Cristo todos os infiéis, toma nota de que não está 
nisso a perfeita alegria". 

E falando assim bem durante duas milhas, Frei 
Leão, com grande espanto, interrogou-o e disse: " Pa
dre, peço-te em nome de Deus que me digas onde 
está a perfeita alegria". E S. Francisco respondeu-lhe: 
" Quando chegarmos a Santa Maria dos Anjos, assim 
molhados pela chuva e gelados pelo frio, sujos pela 
lama e afligidos pela fome, e batermos à porta do 
convento e o porteiro zangado vier e disser: 

- Quem sois vós? - e nós respondermos: 
- Nós somos dois dos vossos frades - e ele disser: 
-Não falais verdade, sois antes dois intrujões que 

andais enganando o mundo e roubando as esmolas 
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dos pobres; ide-vos embora - e não nos abrir e nos 
fizer estar cá fora debaixo da neve e da água, com 
frio e fome até à noite - então, se aguentarmos tan
tas injúrias, tanta crueldade e tantas recusas com pa
ciência, sem perturbação e sem murmurar dele, e pen
sarmos com humildade e caridade que aquele por
teiro nos conhece realmente e que Deus o fez falar 
contra nós, ó Frei Leão, nota que aqui está a perfeita 
alegria. E se continuarmos batendo e ele vier cá fora 
zangado e, como a intrujões importunos, nos correr 
com rudeza e com pancadas, dizendo: 

-Ide-vos embora, ladrões vis, ide ao hospital, por
que aqui não come reis nem tereis abrigo - se aguen
tarmos isto com paciência, com alegria e com carida
de, Frei Leão, nota que aqui está a perfeita alegria. E 
se nós, obrigados pela fome, pelo frio e pela noite, 
tornarmos a bater, e chamarmos, e pedirmos por amor 
de Deus, com grande pranto, que nos abra e nos 
mande entrar, e ele, ainda mais indignado, disser: 

- Estes são uns intrujões importunos. Eu lhes pa
garei como merecem - e sair com um pau cheio de 
nós e nos agarrar pelo capuz e nos deitar ao chão, 
envolvidos na neve, e nos bater em cheio com os nós 
desse pau - se tudo isto nós aguentarmos com paci
ência e alegria, pensando nos sofrimentos benditos 
de Cristo que devemos aguentar por seu amor, Frei 
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' 

Se tudo isto aguentarmos com paciência e alegria . .. aí está a 
verdadeira alegria. 
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Leão, toma nota de que nisto está a perfeita alegria. 
E, portanto, ouve a conclusão, Frei Leão: acima de 
todas as graças e dons do Espírito Santo, que Cristo 
concede aos seus amigos, está o de vencer-se a si 
próprio e aguentar de boa-vontade, por amor de Cris
to, penas, injúrias, humilhações e dificuldades; por
que em todos os outros dons de Deus nós não nos 
podemos gloriar, porque não são nossos, mas de 
Deus, como diz o Apóstolo: Que tens tu que o não 
recebas de Deus? E se tu o tiveste por Ele, porque te 
glorias como se o tivesses por ti próprio? Mas na cruz 
da tribulação e da aflição podemos gloriar-nos, por
que isso é nosso, e por isso diz o Apóstolo: Eu não· 
me quero gloriar senão na cruz de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. 

Ao qual se dê sempre honra e glória pelos séculos. 
Amen. 

O LOBO DE GUBIO 

Havia em Gubio um lobo grande e feroz, que ata
cava toda a espécie de animais, inclusivamente às 
pessoas, de tal maneira que o povo estava verdadei
ramente aterrorizado. 

Passou por ali casualmente S. Francisco e as pes
soas pediram-lhe que tivesse piedade delas. 
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E o lobo colocou a pata dianteira sobre a mão de S. Francisco . . .  



Dirigiu-se o Santo para a guarida da fera e esta 
apareceu de boca aberta e ao jeito de quem ia ata
cá-lo. Fez-lhe o sinal da cruz e o animal amansou e 
deitou-se a seus pés. 

- Irmão lobo, disse-lhe o santo, de agora em di
ante serás bom e não matarás nem animais nem pes
soas. Eu prometo-te que o povo te alimentará e nun
ca mais passarás fome. Como sinal de que vais fazer 
assim, coloca.a tua pata na minha mão. 

E o lobo colocou a pata dianteira sobre a mão de S. 
Francisco, perante o assombro de todas as pessoas. 

- E agora, irmão lobo, continuou o Santo, vem 
comigo começar a viver com todos, homens, mulhe
res, velhos e crianças . .  

O Santo pregou na praça, ensinando as pessoas 
que Deus permite, às vezes, estas calamidades como 
castigo dos pecados públicos. Por isso, todos deviam 
arrepender-se das suas culpas, evitando assim as 
penas do inferno, muito mais terríveis que as denta
das de qualquer lobo. 

Para louvor de Cristo. Amen. 

INCÊNDIO EM SANTA MARIA DOS ANJOS 

Desejando vivamente Santa Clara comer alguma 
vez com S. Francisco, este disse aos seus frades: 
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Correm todos para apagar o fogo . . .  
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- Uma vez que a vós vos parece bem, tomare
mos essa refeição em Santa Maria dos Anjos. Assim 
verá a Irmã Clara o lugar onde foi desposada com 
Jesus Cristo. 

No dia combinado, Santa Clara, acompanhada de 
outra monja, saiu para S. Damião. São Francisco man
dou colocar a mesa na terra, como era costume. Sen
taram-se a comer S. Francisco, as duas religiosas e 
demais companheiros. Por primeiro prato, S. Francis
co começou a falar de Deus tão suave e maravilho
samente que ficaram todos arrebatados em êxtase. 

Enquanto continuavam todos desta forma, com 
os olhos e as mãos levantadas ao céu, os habitantes 
de Assis e arredores contemplavam uma grandíssima 
chama sobre Santa Maria dos Anjos pelo que se lhes 
afigurava que ardiam o Convento e o bosque próximos. 

Correram todos para apagar o fogo. Mas, ao en
trar no Convento, viram S. Francisco e os seus com
panheiros arrebatados em Deus, em volta daquela 
humilde mesa. 

Em seguida compreenderam que aquelas chamas 
eram milagrosas e que Deus demonstrava daquela ma
neira o fogo divino que consumia o coração daqueles 
frades e monjas.Dando graças ao Senhor, Santa Clara 
regressou para o seu Convento de S. Damião. 

Para louvor de Cristo. Amen. 
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COMO SÃO FRANCISCO FOI CONVERTER O 

SULTÃO DO EGIPTO 

Desejando São Francisco ser mártir de Cristo e 
salvar muitas almas, passou para o outro lado do mar 
com doze dos seus companheiros e assim pôde pre
gar a fé verdadeira e converter o Sultão do Egipto. 

Imediatamente feitos prisioneiros pela guarda 
sarracena, foram levados à presença do Sultão. São 
Francisco expôs a verdade católica com tal convic
ção que pretendia demonstrá-la nada menos que com 
a prova do fogo. 

Ao Sultão caiu em graça São Francisco admiran
do a constância da sua fé e ânsia tão manifesta do 
martírio. Pediu que voltasse a vê-lo com frequência, 
concedendo-lhe que pudessem pregar livremente em 
todo o seu reino. O Santo, algum tempo depois, foi 
despedir-se, por fim, do Sultão. Este disse-lhe: 

- Francisco, eu me converteria agora de boa vonta
de, mas não posso fazê-lo por razões de Estado. Ade
mais, matar-me-iam a mim, a ti e aos teus companhei
ros, e tu tens que fazer ainda muito bem no mundo. 

-Senhor, respondeu São Francisco, eu parto da
qui, mas, depois da IT'inha morte mandar-te-ei dois 
frades que te baptizarão e salvar-te-ás, segundo Deus 
me revelou. 

- 2 1  



Francisco, eu me converteria agora de boa vontade mas, por 
razões de Estado, não posso fazê-lo. 
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O Sultão assim o prometeu e o fez e São Francis
co também cumpriu a sua palavra. 

Para louvor de Cristo. Amen. 

COMO SÃO FRANCISCO CONSTRUIU EM 

GRECCIO O PRIMEIRO PRESÉPIO 

Três anos antes da sua morte. chamou S. Fran
cisco o seu amigo e benfeitor, João de Greccio, e dis
se-lhe que tinha permissão do Papa para represen
tar o nascimento de Belém. Que preparasse o presé
pio, o feno, o boi, o burro e tudo o que era necessário. 

Chegou o dia da festa e chegaram frades e fiéis 
daquelas redondezas, com círios e· archotes entoan
do cânticos de alegria. 

Começa a missa solene. São Francisco, como era 
diácono, cantou o Evagelho e fez a homilia, falando 
ao povo, com grande ternura, do Menino Deus, que 
nasceu pobre por nós em Belém. 

Alguém viu que São Francisco se aproximava do 
presépio e tomava nos seus braços a um Menino que 
parecia despertar no contacto com o Santo. Isto sig
nificava que São Francisco fez reviver a humanidade, 
bastante afastada do Criador. 

Terminados, por fim, os cultos daquela inolvidável 
noite de Natal, regressaram todos, alegres e satisfei-
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S. Francisco aproximou-se do presépio e tomou nos seus braços 
a um Menino. 
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tos, a suas casas. 
O feno onde tinha repousado milagrosamente o 

Menino Jesus operou logo muitos prodígios, curando 
pessoas e animais doentes. Naquele lugar levantou
-se uma igreja e um convento, para perpetuar a me
mória do primeiro Presépio que São Francisco man
dou construir. 

Em louvor de Cristo. Amen. 

SÃO FRANCISCO É MALTRATADO 
PELOS DEMÓNIOS 

O Conde Orlando possuía na Toscânia um monte 
solitário e selvático, chamado Alverne, e entregou-o 
aos frades para que pudessem fazer penitência e vi
ver em solidão. 

Quando São Francisco e seus companheiros se 
dirigiam para ele, fez-se noite e tiveram que dormir 
numa igreja deserta e abandonada. 

Ao começar o Santo a sua costumada oração, ro
deou-o uma multidão de ferocíssimos demónios que 
o atormentaram e arrastaram pela igreja. Dava o Santo 
graças a Deus, mas ficou tão maltratado, que, no dia 
seguinte, um lavrador teve que lhe emprestar um 
burriquito para poder continuar a viagem. Este ho
mem sentiu tanta sede durante o caminho que desfa-
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Ao começar o santo a sua costumada oração, rodeou-o uma 
multidão de ferocíssimos demónios. 
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lecia, mas São Francisco pediu a Deus e brotou de 
uma rocha uma fonte milagrosa. 

Ao chegar São Francisco ao alto do monte, des
cansou junto de uma azinheira e juntou-se ao seu 
redor uma grande variedade de pássaros, cantando 
e batendo as asas, como que para lhe dar as boas 
vindas, coisa de que se admiraram todos os circuns
tantes. 

Um dia sentiu Frei Leão uma grandíssima tenta
ção, da qual se viu livre ao entregar-lhe São Francis
co, escritos num papel, uns louvores divinos. Este 
escrito -assim como as suas cópias -operou muitos 
milagres aos que o traziam consigo. 

Em louvor de Cristo. Amen. 

IMPRESSÃO DAS CHAGAS DO SENHOR NO 
CORPO DE SÃO FRANCISCO 

Na véspera da festa da Santa Cruz de Setembro, 
estando São Francisco em oração na sua cela do 
monte Alverne, apareceu-lhe um anjo e disse que se 
preparasse humildemente para receber algo que Deus 
queria fazer-lhe. 

-Disposto estou a receber o que o Senhor quiser 
mandar-me -respondeu o Santo. 

No dia da Santa Cruz levantou-se muito cedo, e, 
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Um serafim de seis asas aproximou-se e o santo teve grandes 
efeitos de dor, alegria e admiração. 
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olhando para o Oriente, orava e meditava na Paixão do 
Senhor, inflamando-se a sua alma nesta contemplação. 

Pouco depois vê vir do céu um serafim coberto 
com seis asas, e, ao aproximar-se mais, viu que ti
nha a forma de um homem crucificado, sentindo o 
santo, ao mesmo tempo, grandes efeitos de dor, ale
gria e admiração. 

Enquanto durou esta aparição, o monte Alverne pa
recia que se queimava, iluminando montes e vales. A 
duração foi de uma hora, segundo contaram depois os 
pastores, que experimentaram um grande temor ao ver 
aquela grande chama sobre o Alverne. A luz penetrava 
pelas janelas das casas, de tal maneira que os arrieiros 
que iam para a Romanha pensavam que tinha nascido 
o sol e puseram-se a caminho. 

São Francisco, ardendo em amor divino, viu como 
nas suas mãos e depois no peito apareceram as cha
gas da paixão do Senhor, as quais manavam muito 
sangue e lhe produziam uma grandíssima dor. 

Em louvor de Cristo. Amen. 

* * * 

Dois anos depois da impressão dos sagrados es
tigmas, conhecendo que tinha chegado a hora da 
sua passagem para os céus, fez-se transportar para 
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Santa Maria dos Anjos. 
Mandou que os frades entoassem o "Cântico do 

Irmão Sol". 
Colocaram-no no solo, pois queria morrer pobre 

e desnudo, como Jesus Cristo, a quem tão perfeita
mente imitou. Não é em vão que lhe chamam o Cris
to da Idade Média. 

Mandou que os frades entoassem o "Cântico do Irmão Sol". 
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Faleceu em 3 de Outubro de 1226, aos quarenta 
e quatro anos de idade. 

Pouco depois, o Papa Gregório IX, que tinha sido 
seu amigo e confidente, canonizou-o com toda a so
lenidade. 

O LOBO DE S. FRANCISCO 

Alguns episódios das "FLORINHAS" têm sido can
tados pelos poetas. Sobretudo o do lobo de Gubio. 

Afonso Lopes Vieira cantou-o assim neste poema 
encantador: 

Andava o povo assustado, 
A fazer a montaria 

Ao grande lobo esfaimado, 
Que tanto mal lhe fazia. 

Ele levava nos dentes, 
Agudos e carniceiros, 
Os meninos inocentes 
Que são os alvos cordeiros. 

E as pessoas assaltando, 
Vinha de noite, em segredo, 
Com seus olhos chamejando, 

Encher a gente de medo! 

Ora, S. Francisco era 
Incapaz de querer mal 

Mesmo que fosse a uma fera, 
Até ao tigre real. 

Tinha tão bom coração, 
Que homens e bichos o amavam; 
E as andorinhas poisavam 
Na palma da sua mão ... 

E como ele desejava 
Que tudo vivesse em paz, 

Enquanto o povo caçava, 
O Santo, o Poeta, que faz? 

- 3 1  



Procura o lobo cruel, 
E tendo-o encontrado enfim, 

Chamou-o, foi para ele, 
Sorriu-lhe e falou assim 

- <<Ó lobo, muito mal fazes 
Em levar vida tão má! 

Mas eu proponho-te as pazes, 
E tudo esqueço ... Ouve lá: 

Eu sei porque fazes mal, 

Eu sei o que te consome; 
Tu és mau, afinal, 
Tu és mau, porque tens fome ... 
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Pois bons amigos seremos, 

Para nosso e teu descanso; 
E de comer te daremos 
Para poderes ser manso. 

Promete que hás-de mudar 
De vida, neste momento; 
E em sinal de juramento, 
Alevanta a pata ao ar 
E põe-a na minha mão!» 

Jurou o lobo. E cumpriu ... 
Depois, toda a gente o viu 

T ão mansinho como um cão. 
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