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No grande castelo de Xavier, em Navarra,

1

Espa
nha, no dia 7 de Abril de 1506, Terça-Feira Santa, reinava
uma grande azáfama e uma intensa alegria. Tinha nascido
um menino a quem foi posto o nome de Francisco. Era filho
de D. João de Jaso e de D. Maria de Azpilcueta.

Francisco era um menino encantador de olhos negros 
e profundos. 

Em volta do berço, os pais e as irmãs, Maria, Ana e 
Madalena, não se cansavam de olhar para aquele lindo 
menino. 
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Muitas vezes os pais se terão feito a si mesmos a 
pergunta que os habitantes de Ain-Karin fizeram quando 
nasceu João Baptista: que será este menino? 

E D. João de Jaso tinha muitas razões para se inter
rogar. 

Eram difíceis aqueles tempos. Dir-se-ia que a guerra 
fazia parte da sua vida quotidiana. Agora estava no acon
chego da família mas, dali a dias, regressaria, outra vez, 
para o campo de batalha porque ele considerava uma 
grande honra servir o rei de Navarra. 

4-

D. Maria de Azpilcueta sofria com a ausência do marido 
e temia a cada instante que lhe chegasse alguma má no
tícia da frente de combate. Eram terríveis aquelas guerras 
entre a Espanha e a França e tinham semeado o luto em 
muitos lares de Navarra. Ela pensava que o Senhor de 
Xavier, seu esposo, também estava sujeito, em qualquer 
ocasião, a ser atingido ou morto em combate. 

Por isso, reunia-se com os filhos na capela do Castelo, 
onde se venerava uma devota imagem de Jesus Crucifi
cado, o Cristo do Sorriso, e aí imploravam a misericórdia 
de Deus a favor de D. João de Jaso. 
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Embora admirando a fidelidade do pai ao Rei e a sua 
nobreza de carácter, Francisco Xavier não gostava da 
guerra. O seu ideal era outro: o estudo. Queria ser um 
grande no mundo da cultura. 

Era dotado de uma inteligência extraordinária. Todos 
admiravam a facilidade com que aprendia, a prontidão do 
raciocínio claro e a elegância com que dissertava até sobre 
os assuntos mais áridos. 

Por isso, aos 18 anos, numa manhã de Setembro de 
1525, Francisco Xavier partiu para Paris para se dedicar 
inteiramente ao estudo. 
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Francisco hospedou-se no Colégio de Santa Bárbara 
em cuja entrada havia um brasão em pedra ostentando 
cinco escudos. Tinha sido mandado colocar ali pelo rei de 
Portugal, O. Manuel, o Venturoso, em 1520, para significar 
que o Colégio era uma espécie de lar comum de universi
tários portugueses e espanhóis. 

O regulamento do Colégio de Santa Bárbara era de 
uma austeridade monástica. Não eram 

permitidas saídas sem licença ex
pressa nem sequer tomar qualquer 

comida ou bebida fora de casa. 
Alguns, comprando ou iludin

do a vigilância dos portei
ros, saltavam os muros 

' 
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e entravam em tabernas dúbias donde regressavam, altas 
horas da madrugada, cambaleando, turvados pelos vapo
res do vinho e anestesiados pelas conversas levianas e 
pelo ambiente frívolo que tinham respirado. 

Frequentemente convidavam Francisco: 
-Anda daí! Vem connosco passar uma boa noitada! 
-Não vou! É proibido pelos regulamentos! 
-Anda! Por ser proibido ainda tem mais graça ... Cheira 

mais a aventura ... 
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Francisco não perdia um minuto do 
tempo destinado ao estudo. Era um 

jovem sonhador. Queria ser sábio, 

conhecido em toda a Europa, louvado em todo o mundo. 
Entre os companheiros tinha um, seu colega de quarto, 

com quem se dava como um irmão. Também se chamava 
Francisco, Francisco Fabro. Era filho de modestos lavra
dores dos Alpes Saboianos. Em criança, tinha pastoreado 
os rebanhos do pai. Simples, piedoso, mantinha uma linha 
de conduta exemplar, coisa assaz rara entre os buliçosos 
quatro mil estudantes de Paris. 

Em Fevereiro de 1528 chegou a Paris um outro es
tudante espanhol, de 37 anos, coxo. Em Outubro desse 
mesmo ano, partilhava com João da Penha e Pedro F abro 
o mesmo apartamento de Xavier. 

Pouco a pouco, vendo as qualidades e o afinco com que 
Xavier se dedicava ao estudo ele, que já tinha enveredado 
pelo caminho da perfeição cristã, começou a dizer-lhe: 

- Francisco, de que vale ao homem ganhar o mundo 
inteiro se vier a perder a sua alma? 

Xavier começou por rejeitar as suas palavras impor
tunas: 

-Menos sermões, Inácio! Não me venhas para cá com 
pregações! 

- Mas isto não é uma pregação! É a constatação de 

uma realidade! 

Xavier ficava aparentemente imperturbável. Mas, no 
seu íntimo, achava que o companheiro mais idoso tinha 
razão. Lembrava-se da mãe, já falecida, e, por vezes, dava
-se consigo a repetir as palavras de Inácio: de que vale ao 
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homem ganhar o mundo inteiro? 
Inácio não desanimava. De tempos a tempos lá vinha 

com o conhecido estribilho: de que vale ao homem ganhar 
o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? 

-Não me perturbes com essas tuas palavras ... 
- Estas palavras não são minhas. São de Cristo ... 
Um dia talvez compreendas, como S. Paulo, que os 

teus títulos académicos, a tua nobreza, os teus bens, a tua 
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glória . . .  são um nada, são lixo, perante a enorme honra 
de seguir Jesus Cristo ... 

-Não me atormentes, Inácio! Não quero! Não posso! 
- Pela primeira vez ouço da tua boca uma expressão 

que pensava que não eras capaz de pronunciar: não posso! 
Tu és um lutador! Tu podes tudo o que queres .. . 

Não penses que com as minhas palavras te venho tirar 
alguma coisa ... Quero acrescentar muita glória à tua vida ... 
Venho dar-te ... dar-te ... o máximo que te posso dar ... 

Francisco curvou-se. Os olhos de Inácio iluminaram
-se ... O sim começava a germinar na alma de Xavier. Para 
isso terá contribuído muito a morte da sua santa irmã no 
Convento de Cândia 

A partir desse dia a sua vida ficaria intimamente unida 
à de Inácio. Este contará com um valioso pilar para a cons
trução da obra que tinha projectado levantar: a Companhia 
de Jesus. 

Entretanto Inácio conseguiu conquistar outros jovens 
para o seu projecto. Além de Francisco Xavier, contava com 
Pedro Fabro, Simão Rodrigues, Diogo Lainez, Nicolau Bo

. badilla, Afonso Salméron ... Chamavam-lhes os "lniguistas" 
de "Ínigo" de Loiola. 

Na manhã de 15 de Agosto de 1534, festa da Assunção 
de Nossa Senhora, às primeiras horas do dia, subiram, em 
religioso silêncio, a colina de Montmartre. Era a primeira 
caminhada apostólica dos membros da futura Companhia 
de Jesus. Dirigiram-se à capela de S. Domingos. Aí, na 
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cripta austera e recolhida, Pedro F abro, o único que já era 
sacerdote, acolitado por Salméron, o mais novo, celebrou a 
Santa Missa para todo o grupo que participou activamente 
com muito fervor. Pouco antes da comunhão, voltou-se 
para os companheiros e, sustentando na mão a sagrada 
partícula,· convidou-os a emitir os votos. 

Um a um, todos se aproximaram do altar e, de joelhos, 
com voz forte e decidida, embora sem esconder a natural 
emoção, prometeram viver para sempre em castidade e 
pobreza, sob o estandarte da cruz, e ir em peregrinação 
à Terra Santa. 
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Nesse dia, em festivo banquete de pão e água, muitos 
alvitraram tarefas apostólicas e de caridade como pregar 
o Evangelho ao povo simples das aldeias, trabalhar nos 
hospitais, ir evangelizar os pagãos ... Inácio conteve esses 
sonhos de evangélico ardor dizendo: 

-Não, meus amigos! Por agora não tomaremos qual
quer decisão. Poderia ser apressada. Esperemos que o 
Senhor nos indique o que devemos fazer 

Em 15 de Novembro de 1536, Xavier e os companhei
ros deixavam Paris rumo a Veneza. Esta cidade sentiu 
bem a presença destes jovens apóstolos de Cristo. No 
Hospital dos Incuráveis, em contacto com as pessoas 
simples e mais desfavorecidas, Xavier foi-se preparando 
para o sacerdócio. 

Pensando cumprir o voto de peregrinação à Terra San
ta, eles quiseram, como era costume de muitos naquele 
tempo, ir receber a bênção do Papa. Ao mesmo tempo, 
pediriam licença para a ordenação sacerdotal. Foi uma 
autêntica peregrinação esta viagem a Roma como a des
creveu Lainez, um desse grupo: "Embora fôssemos a pé, 
jejuando todos os dias e não encontrando muitas vezes 
senão pão e água ou pouco mais, Nosso Senhor deu-nos 
fortaleza e livrou-nos de diversos trabalhos. Íamos alegres 
e cantando salmos". 

Francisco Xavier foi ordenado sacerdote, com alguns 
companheiros, no dia 24 de Junho de 1537. 

Pouco dias depois, ele confiava a Inácio o desejo de 
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estender a sua acção apostólica às Universidades come
çando por Bolonha. Entretanto, o Santo Padre desacon
selhava o grupo de ir à Terra Santa: 

- Porque pensais na Terra Santa? A Itália oferece-
-vos uma boa oportunidade para exercerdes o vosso zelo 
apostólico ... 

Ainda em Veneza, Xavier teve um sonho profético. 
Levantando-se de manhã, muito prostrado, confidenciou 
a Lainez: 

-Como me encontro cansado! 
-Cansado?! Porventura não dormiste bem?! 
-Não. Tive um sonho muito curioso. Sonhei que trans-

portava às costas um índio tão pesado que me deixou 
absolutamente extenuado ... 

Tendo chegado ao conhecimento do rei D. João 111 de 
Portugal a fama destes zelosos sacerdotes, ele pediu a 
D. Pedro de Mascarenhas, embaixador de Portugal em 
Roma, que, com o beneplácito do Papa, solicitasse ao 
Geral da Companhia de Jesus alguns para as Índias. Após 
"negociações", Inácio de Loiola concedeu-lhe dois: Simão 
Rodrigues e Nicolau Bobadilla. 

Bobadilla, porém, caíra doente. Para o substituir, Iná
cio pensou em Francisco Xavier que, após tormentosa 
viagem cheia de peripécias inauditas, chegou a Portugal 
e foi recebido, juntamente com o companheiro, pelo Rei 
D. João 111. 

Durante mais de um ano que esteve em Portugal, Fran-
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cisco Xavier cuidava dos pobres, pregava, revelava um tal 
fervor apostólico que o Rei pensou retê-lo no nosso país. 
Francisco Xavier opôs-se veementemente. Ficou apenas 
Simão Rodrigues. 

Enviado para as Índias como Núncio Apostólico, o Rei 
chamou-o à sua presença e disse-lhe: 

- É tempo de preparar a sua bagagem ... 
- Que bagagem?! Só preciso de um crucifixo e do 

meu breviário . .. 
- Há frios intensos no Cabo da Boa Esperança ... A 
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viagem é longa ... Poderá aproveitar o tempo e valorizar-se 
levando alguns bons livros ... 

- Perante a insistência paternal de Vossa Majestade, 
aceitarei levar algumas peças de roupa e alguns livros ... 

- E um criado ... 
- Para quê um criado?! Enquanto Nosso Senhor me 

der vida e saúde, estas mãos estarão disponíveis para 
executar qualquer trabalho ... 

- Mas há serviços que não se coadunam com a sua 
dignidade de Núncio Apostólico ... 

- Maior era a dignidade de Jesus enviado do Pai e Ele 
não desdenhou o trabalho de humilde carpinteiro ... 

A 7 de Abril de 1541, Xavier partiu de Lisboa rumo às 
Índias numa longa e penosa viagem em que, à imitação 
de Paulo, se fez tudo para todos, para a todos ganhar para 
Cristo. Visitava e servia os numerosos doentes, dirimia 
conflitos, anunciava o Evangelho e até chegou a jogar (ele 
que tanto reprovava o jogo!) para converter um homem 
viciado neste tipo de passatempo 

Ele próprio sofreu imenso durante a viagem. Numa 
carta escrita de Moçambique, fala do enjoo e de ter sido 
sangrado pela sétima vez. 

Ao chegar a Goa, depois de visitar o bispo local, o fran
ciscano D. João de Albuquerque, e de recusar o cargo de 
Reitor do Colégio-Seminário de S. Paulo ("não encerrem na 
gaiola este coração que Deus fez para voar livremente") co
meçou a pregar e a censurar todos os que maltratavam os 
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nativos. As crianças e os pobres eram os seus preferidos. 
Mas não só estes. Também os mercadores portugueses 

o ouviam com agrado, mesmo quando os repreendia. As 
suas pregações levavam-nos a ajudá-lo e a converter-se 
a uma vida mais cristã. 

Percorreu imensas terras sempre anunciando o evan
gelho de Cristo. Expunha a doutrina de uma maneira 
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agradável e recomendava às crianças: 
- Ide e contai aos vossos pais tudo aquilo que apren

destes. 
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Frequentemente teve a alegria de saber pela boca dos 
adultos que quem os tinha trazido a escutar a pa

lavra do Senhor tinham sido os próprios 
. filhos. 

Entre os que se convertiam 
havia muitos que tinham ído

los e amuletos em casa. 
Xavier ensinava-lhes 

que esses objec
tos e escultu

r a s  n a d a  
valiam, 

que era preciso desfazer-se deles e acreditar apenas no 
Senhor criador do céu e da terra. Quase todos se desfaziam 
deles. Particularmente as crianças derrubavam todos os 
ídolos e, muitas vezes, queimavam-nos na praça pública 
rezando o Pai nosso e o Credo. 

Protegia os nativos, muitas vezes maltratados por mer
cadores portugueses sem escrúpulos, que os reduziam à 
condição de animais de carga. Lembrava-lhes a respon
sabilidade de darem testemunho do seu cristianismo e 
ameaçava-os com castigos divinos. 
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Perante tantos frutos de conversão, passou a Cochim 
de onde escreveu uma carta famosa que despertou nume
rosas vocações na Europa. Nela dizia, entre outras coisas: 

"Muitas vezes assalta-me o pensamento de ir às Univer
sidades da Europa gritando como um homem que tivesse 
perdido o juízo, e principalmente à Universidade de Paris 
dizendo na Sorbona: quantas almas deixam de ir para o 
céu por negligência vossa!" 

Há cenas na sua vida que fazem lembrar a pregação 
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d Jesus junto ao Mar de Genesaré: Reunia os pobres 

1 scadores e anunciava-lhes o Evangelho ensinando-os 
n rezar. 

Frequentemente comovia-se com a simplicidade e boa 
isposição daquelas almas rudes. 

Numa das suas cartas, Xavier conta a maneira como 
vangelizou o Cabo Comorim que, certamente, não foi 

muito diferente da que fez noutros locais: 11Reunimo-nos por 
muitos dias seguidos e conseguimos, depois de grandes 
dificuldades, traduzir em pouco tempo, um catecismo em 
língua malaia. Logo que o tive pronto, comecei a percorrer 

( 
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todos os bairros com uma campainha na mão. Reúno assim 
em torno de mim, duas vezes por dia, os homens e as crian
ças e explico-lhes o catecismo. Um mês tem sido suficiente 
para as crianças o aprenderem perfeitamente. Quando o 
sabem de cor, recomendo-lhes que o repitam a outros". 

Quando estava em Malaca, converteu um japonês, de 
nome Angiro, que andava fugido à justiça e que recebeu 
no baptismo o nome de Paulo da Santa Fé. Foi ele quem 
levou Xavier a tomar a resolução de evangelizar o Japão. 

22-

artiram no dia 24 de Junho de 1549, precisamente no di 

m que o apóstolo fazia doze anos de sacerdócio. Com 

le iam, além de Paulo da Santa Fé, o Padre Cosme de 

orres, o Irmão João Fernandes e dois rapazes, um ma-

labar e outro chinês. 
Foi uma despedida muito sentida pelos cristãos que 

ele tinha evangelizado. Muitos choravam porque sentiam 
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que Xavier ia encontrar numerosos perigos no Japão. 

Outros temiam nunca mais tornar a ver o seu rosto. Por 
isso, ficaram na praia até o barco se perder de vista na 
linha do horizonte. 

A grande dificuldade de Xavier foi não saber falar ja
ponês. Quando aprendeu algumas palavras começou a 

pregar e a ensinar o catecismo. Mas muitas vezes riam-se 
dele porque não dava o sentido certo aos termos que tinha 
aprendido ou os deturpava. Referindo-se a esta dificuldade, 
escreveu numa das suas cartas: 
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"Queira o Céu dar-nos em breve o conhecimento da 
língua para que possamos entregar-nos sem reserva à pre
gação porque nós aqui somos como estátuas: falam-nos, 
fazem-nos sinais e nós conservamo-nos mudos ... " 

Seis semanas após a chegada ao Japão, empreende 
uma viagem para ser recebido em audiência pelo Daimyo, o 
Príncipe de Satsuma. A ele expôs, através de um intérprete, 
as razões que o levavam àquelas terras e apresentou-lhe 
uma súmula da doutrina cristã. 
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Em Meaco foi desprezado por se ter apresentado ao 
rei sem presentes e de batina remendada. 

Por isso, embora com relutância, Xavier foi apresen
tado ao rei de Bungo com toda a imponência. Fez-se uma 
vistosa procissão que atravessou as ruas. 

Aos lados, em duas alas, acompanhando o cortejo, ilus
trando e defendendo a sua pompa, os guardas reais. Atrás, 
os amigos do apóstolo e uma grande multidão de curiosos. 
A abrir e a fechar o desfile, uma banda de música. 

À porta do palácio, um menino, conduzido por um 
ancião, deu-lhe as boas vindas com breves palavras que 
começavam assim: 

11Grande bonzo, que a tua entrada no palácio do meu 
senhor lhe seja tão agradável como o são as chuvas be
néficas ao lavrador em tempo de estiagem��. 

Após complicado cerimonial, Xavier foi levado à pre
sença do rei que se pôs de pé - coisa nunca vista! - e se 
inclinou profundamente para o cumprimentar. Depois quis 
ficar a sós com ele, ocasião oportuna aproveitada por Xa
vier para lhe anunciar a mensagem evangélica. 

E foi tanta a sua alegria que ofereceu um almoço ao 
"Grande Bonzo" e a toda a comitiva permitindo que aí fosse 
pregada a religião cristã. 

Em Bungo floresceu uma pequena mas fervorosa co
munidade cristã. 

Com muita frequência Xavier escrevia a Inácio dando
-lhe conta das suas tarefas apostólicas. Pedia conselhos, 
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apontava possíveis caminhos, expunha dificuldades e so

licitava o envio de mais mensageiros do Evangelho. Com 
receio de que as cartas se perdessem nalgum naufrágio, 
dizem que as fazia sempre em triplicado. Algumas delas 
eram escritas de joelhos tal o respeito que nutria pelo seu 

superior, Inácio de Loiola. 
Eis um trecho de uma dessas belas cartas: «Viemos 

por povoações de cristãos, que se converteram há uns 
oito anos. Nestes sítios não vivem portugueses, por a terra 
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ser muitíssimo estéril e extremamente pobre. Os cristãos 
destes lugares, por não terem quem os instrua na nossa 
fé, somente sabem dizer que são cristãos. Não têm quem 
lhes diga Missa e, ainda menos, quem lhes ensine o Credo, 
o Pai-nosso, a Ave-Maria e os Mandamentos. Quando eu 
chegava a estas povoações, baptizava todas as crianças 
por baptizar. Desta forma, baptizei uma grande multidão 
de meninos que não ;::;abiam distinguir a mão direita da 
esquerda. Ao entrar nos povoados, as crianças não rne 
deixaram rezar o Ofício divino, nem comer, nem dormir, e 

28-

só queriam que lhes ensinasse algumas orações. Comecei 
então a saber por que é delas o reino dos Céus. Como 
seria ímpio negar-me a pedido tão santo, comecei pela 
confissão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelo Credo, 
Pai-nosso, Ave-Maria, e assim os fui ensinando. Descobri 
neles grande inteligência. Se houvesse quem os instruísse 
na fé, por certo que seriam bons cristão». 

- 2!l 



Tendo regressado à Índia com o propósito de voltar 
ao Japão, Xavier começou a pensar num imenso campo 
missionário: a China. 

Escreveu: "Se cá na Índia não houver obstáculos de 
maior que me impeçam a partida, neste ano de 1552, con
to ir à China pois sabendo os japoneses que os chineses 
recebem a nossa Lei todos se farão cristãos." 

Após uma viagem contrariada por alguns portugueses 
e extremamente tormentosa, conseguiu chegar à ilha de -
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Sanchoão. Estava esquelético, mirrado, sem forças. Ape
nas lhe fazia companhia o fiel António. 

No dia 2 de Dezembro, pouco depois da meia noite, 
com um gesto cansado, Xavier pediu uma vela. António 
compreendeu e ofereceu-lha. Vela acesa na mão, cruci
fixo apertado contra o peito, símbolo de uma vida gasta 
a iluminar as almas com a luz de Cristo, começou a dizer 
baixinho o nome de Jesus. Lentamente, a mão moribunda 
deixou tombar o círio. Era chegado o último momento ... 

Abrindo a custo os olhos, ciciou uma última frase: Em 
Vós, Senhor, confiei não serei confundido para sempre. 

Manhã cedo, António saiu, como um tresnoitado, da 
pobre palheta e foi comunicar a notícia aos portugueses 
do Santa Cruz: 

-Morreu o P. Francisco Xavier! 
Acorreram à cabana. Religiosamente, Jorge Álvares, 

Francisco, Cristóvão e António da Santa Fé tiraram-lhe a 
batina antes de o revestir com os paramentos sagrados. 
Encontram no peito um pequeno relicário. 

-Que é? 
-Abramo-lo. 
- A  assinatura de Inácio de Loiola, o nome dos com-

panheiros com quem tinha vivido em Roma, a fórmula dos 
votos e uma relíquia de S. Tomé. 

-Admirável este P. Xavier! 
- Um santo ... um santo ... 
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São Francisco Xavier foi proclamado padroeiro das 
Missões. Quanto quilómetros percorreu? Quantas almas 
converteu? É impossível sabê-lo. 

Mas, a julgar pelo que escreveu, nenhum missionário 
caminhou tanto e baptizou tanto como ele: "É tão grande a 
multidão dos que se convertem à nossa fé que muitas vezes 
acontece cansarem-se os braços de tanto baptizar'� 

Francisco Xavier é o São Paulo dos tempos modernos. 
Que ele faça brotar na alma de muitos jovens a inquie

tação missionária! 
32-
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