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UMA BOA VENTURA 

S. Boaventura nasceu pelo ano de 1218 em Bagno
regio, Toscana, Itália, nos arredores de Viterbo. 

Pertencia a uma família rica e ilustre. O seu pai, 
João de Fidenza, era médico. A mãe chamava-se Maria 
Ritela. 

No baptismo deram-lhe o nome de João e assim o 
chamaram até aos quatro anos, idade em que contraiu 
uma gravíssima doença. 

Os médicos já tinham desenganado os pais. Mas, 
providencialmente, S. Francisco de Assis passou pelo 
castelo em que viviam. 

A mãe, angustiada, recorreu a ele e expôs-lhe o caso 
implorando a sua intercessão diante do Senhor, prome
tendo-lhe, ao mesmo tempo, que, se ele se curasse, o 
consagraria ao serviço divino. 

O Santo de Assis tomou-o nos braços, abençoou-o 
e exclamou: "Oh boa ventura!" e profetizou que seria 

religioso da sua Ordem. 
O menino curou-se repentinamente e, desde aquele 

feliz momento, começou a chamar-se Boaventura. 

Este nome recordar-lhe-ia, durante toda a vida, o 
voto que a mãe tinha feito e que estava disposto a cum
prir fielmente, seguindo o chamamento de Deus. 

Foi assim que, aos treze anos, começou a estu
dar nas Universidades de Itália, fazendo progressos 
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Francisco de Assis tomou-o nos braços, abençoou-o e exclamou: 
"Oh, boa ventura!" 
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maravilhosos nos estudos e, não menores, em toda a 

espécie de virtudes. 
A sua humildade e a inocência de vida livraram-no 

de cair nos muitos perigos a que, infelizmente, está 
exposto o mundo estudantil. 

Em Paris, estudou Teologia e escutou o ensino do 
famoso " Doutor lrrefragável", Alexandre de Alés, fran
ciscano, oriundo de Inglaterra. 

Entre as várias Ordens Religiosas que conhecia, 
sentia particular atracção pela Ordem Franciscana, 
porque via nela uma íntima compatibilidade entre a 
ciência e a simplicidade evangélica, como ele próprio 
confessava. 

Com extraordinária alegria de coração, vestiu, por 
fim, o hábito franciscano, passando um ano de novi

ciado fervorosíssimo que desembocou na profissão 
religiosa. 

IDEAL FRANCISCANO 

Consagrado a Deus na Ordem Franciscana, Boa
ventura mostrou-se, desde os primeiros dias, um reli
gioso exemplar e um estudante aplicadíssimo. 

Tinha feito vinte e dois anos. Agora o que o pre
ocupava era preparar-se, o melhor possível, para o 

sacerdócio. 
Procurava conseguir isto com jejuns, disciplinas e 
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longas horas de oração. Tudo lhe parecia pouco para 

receber tão alta dignidade. 
Quanto à sua pessoa não via senão faltas e imper

feições. Por humildade, abstinha-se algumas vezes de 
receber a Comunhão, por mais que a sua alma ansiasse 
unir-se ao objecto do seu amor e aproximar-se da fonte 

da graça que é a Eucaristia. 
Mas um milagre permitiu ao Servo de Deus superar 

tais escrúpulos. 
Assim o contam as Actas da Canonização: " Desde 

há algum tempo, não se atrevia a aproximar-se do 
banquete celestial. Mas, uma vez, assistindo à missa 
e meditando na Paixão do Senhor, o nosso Salvador, 
para premiar a sua humildade e amor, fez que um anjo 
tomasse das mãos do sacerdote uma parte da hóstia 

consagrada e a depositasse na sua boca". 
A partir de então, Boaventura começou a comungar 

sem nenhum escrúpulo e encontrou na comunhão uma 
fonte de gozo e de graças. 

Já ordenado sacerdote, Frei Boaventura entregou
-se com entusiasmo à tarefa de cooperar para a sal
vação das almas. 

Visitava hospitais e leprosarias, viajava a pé e de 
jumento, pregava com tanta unção que abrandava os 
corações mais duros. 

Dotado de génio penetrante e de juízo equilibrado, 

nas suas pregações e escritos, ia sempre ao fundo da 
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Um anjo tomou das mãos do sacerdote 
uma parte da hóstia consagrada e depositou-lha na boca. 
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questão, deixando de lado o supérfluo e colocando em 

relevo os sofismas das teorias equivocadas. 
Punha especial cuidado em que os estudos lhe 

servissem para a própria santificação e em que não 
degenerassem em dissipação e vã curiosidade. 

UM BOM AMIGO É UM TESOURO 

S. Boaventura era já, em 1248, Bacharel em Sagra

da Escritura, e, em 1253, Licenciado em Teologia. 
Por essa altura, estudava também, na mesma Uni

versidade de Paris, o dominicano S. Tomás de Aquino, 
conhecido na posteridade como Doutor Angélico. 

Estes santos travaram entre si uma íntima e forte 
amizade que havia de durar a vida inteira. 

Os dois receberam o grau de doutor no mesmo 
dia, convencendo São Boaventura a S. Tomás que se 
graduasse antes dele, o que conseguiu muito a custo. 
Era a luta dos santos pela humildade. 

Conta-se que, entrando um dia S. Tomás na cela de 
S. Boaventura, lhe pediu que lhe mostrasse os livros 
mais importantes de onde tirava aquela sublime doutrina 
que todo o mundo admirava. 

S. Boaventura correu uma cortina e apontando-lhe 
um crucifixo que ali venerava, disse-lhe: 

- Fica a saber, Frei Tomás, que este é o meu me

lhor livro. 

8-

. I 

Fica a saber, Frei Tomás, 
que o crucifixo é o meu melhor livro. 
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Noutra ocasião, surpreendeu-o S. Tomás escreven

do a vida de S. Francisco de Assis e não o quis interrom
per. Ao sair para fora da cela, disse aos presentes: 

- Deixemos que um Santo trabalhe por outro Santo. 

O Papa mandou a S. Boaventura e a S. Tomás que 
cada um compusesse, em latim, o Ofício Divino da so-

lenidade do Corpo de Deus. 
S. Tomás começou a lê-lo na presença do Sumo 

Pontífice. S. Boaventura, ao escutar tantas maravilhas, 
rasgou o seu, que levava escondido dentro da manga 
do hábito. 

A este Ofício do Corpo de Deus, escrito por S. To
más, pertencem os famosos e devotos hinos Pange 

Língua e Tantum ergo, que ainda cantamos na exposi
ção e reserva do Santíssimo Sacramento. 

Maus anos de estudo e de ensino coube viver a estes 

dois bons companheiros. Eram anos de revoltas estu
dantis. Mas ambos lutaram juntos pelo mesmo ideal. 

CATEDRÁTICO NA SORBONA 

Com geral aplauso, S. Boaventura ensinou, durante 
dez anos, na Universidade da Sorbona, comentando o 

Mestre das Sentenças, Pedro Lombardo. 
Mas os violentos ataques de alguns professores de 

Paris contra os franciscanos, perturbaram a paz dos 

anos que S. Boaventura passou nesta cidade. 
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Com geral aplauso, S. Boaventura ensinou, durante dez anos, 
na Universidade da Sorbona. 
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Tais ataques davam-se, em grande parte, pela inveja 

que provocavam os êxitos pastorais e académicos dos 
filhos de S. Francisco. A vida santa destes frades era 
uma reprovação constante da existência mundana de 

outros professores. 
O chefe do partido que se opunha aos franciscanos 

era Guilherme de SaintAmour que atacou violentamente 
S. Boaventura numa obra intitulada "Os perigos dos 
últimos tempos". 

S. Boaventura viu-se obrigado a suspender as aulas 
durante uma temporada, e, para refutar as funestas e 
pérfidas impugnações de Guilherme de Saint Amou r e 
do mestre Gerardo de Abbville contra os franciscanos 
e as Ordens Mendicantes em geral, compôs os opús
culos intitulados "Apologia dos Pobres" e "Pobreza de 
Jesus Cristo". 

O Papa Alexandre IV nomeou uma comissão de 
cardeais para examinarem o assunto em Agnani. O 
resultado foi este: queimar publicamente o livro de 
Guilherme de Saint Amour e devolver os filhos de S. 

Francisco às suas cátedras impondo silêncio aos seus 
inimigos. 

Isto sucedeu no ano de 1257. Em 2 de Fevereiro do 
mesmo ano, reunido o Capítulo Geral no Convento de 
Araceli de Roma, presidido pelo Romano Pontífice, Frei 
Boaventura de Bagnoregio, residente, como dissemos, 
na Universidade de Paris, que era o empório do saber 
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daquele tempo, foi eleito, por unanimidade, Ministro 

Geral da Ordem Franciscana aos 36 anos de idade. 

MINISTRO GERAL DA ORDEM FRANCISCANA 

Ao tomar posse do cargo, pronunciou estas pala
vras que dizem tudo da sua humildade e simplicidade: 
"Conheço perfeitamente a minha incapacidade, mas 
também sei como é duro dar coices contra o aguilhão. 
Assim pois, apesar da minha pouca inteligência, da mi
nha falta de experiência nos negócios e da repugnância 
que sinto pelo cargo, não quero contrariar o desejo da 

minha família religiosa e a ordem do Sumo Pontífice, 
porque temo opor-me com isso à vontade de Deus. 

Por conseguinte, tomarei sobre os meus débeis 
ombros esta carga demasiado pesada para mim. 

Confio no céu, que me ajudará, e conto com a co
laboração que todos vós me ides prestar". 

O céu imediatamente o ajudou pois governou a Or
dem com firmeza e prudência sem cair em extremos. 

Retirou-se primeiramente para o Monte Alverne e 
ali se preparou para tão importante empresa. 

Entre os Capítulos Gerais a que presidiu, nenhum 
foi mais notável que o de Narbona, em 1260, pela in
fluência que teve na organização da Ordem. 

Nele redigiu e recompilou São Boaventura as Or

denações dos capítulos anteriores. 
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Conheço a minha incapacidade mas aceito o cargo 
para não me opor à vontade de Deus. 

Lutou denodadamente contra os inimigos internos e 

externos da Ordem e conquistou a admiração de todos 
pelo prestígio pessoal do seu saber e da sua virtude, 
pelo seu tacto e equilíbrio, e pela admiração pelos an
tigos eremitérios, a que gostava de retirar-se durante 
longas temporadas. 

São Boaventura via a necessidade de que subsis
tissem estes eremitérios para os frades que optaram 
por levar a vida dos primeiros tempos. 

Mas o Santo preferia as fraternidades grandes por
que ali se observava melhor a disciplina regular, os ofí
cios eram mais bem distribuídos e davam mais copioso 
fruto para as almas, pela abundância de confessores 

e pregadores, e facilitavam os estudos. 

VIRTUDES DO SANTO 

Entre as virtudes preferidas por S. Boaventura es
tão a humildade e a pobreza, a oração, a mortificação, 

a paciência e sobretudo a caridade, pois frequentava 
os hospitais para consolar e poder curar até com as 
próprias mãos. 

Segundo o Servo de Deus, a perfeição cristã, mais 
que no heroísmo da vida religiosa, consiste em fazer 
bem as acções mais comuns. 

Eis as suas próprias palavras: "A perfeição do cristão 

consiste em fazer perfeitamente as coisas ordinárias. A 
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Cuidava dos pobres e doentes e a todos comunicava 

a sua terníssima devoção a Nossa Senhora. 

fidelidade nas coisas pequenas é uma virtude heróica". 
O objecto preferido das suas meditações e amores 

seráficos era a Sacratíssima Paixão do Senhor. 
Graças ao Seráfico Doutor, também o Sagrado 

Coração de Jesus recebeu especial culto entre o povo 

cristão. 
Um dos seus principais cuidados foi promover por 

toda a parte a conversão dos pecadores. Para isso ser

via-se da devoção à Santíssima Virgem, Mãe de Deus. 
Diariamente oferecia algum obséquio a Nossa Se

nhora. Queria que lhe fossem dedicadas as igrejas da 
Ordem e que se celebrassem as suas festas com maior 

solenidade. 
Sempre falava de Nossa Senhora nas conversas e 

sermões. Escreveu livros para promover a sua devoção 

e compôs o Ofício da Virgem. 
Mandou aos seus religiosos que propagassem a 

reza do "Angelus". 
Ter devoção a Nossa Senhora significava, para ele, 

imitá-la na sua pureza e humildade. 
Escutaram as suas pregações Papas, reis, univer

sitários, corporações eclesiásticas e especialmente as 

comunidades religiosas de ambos os sexos. 

Homem de costumes imaculados, dotado de inte
ligência singular e de nobreza de carácter, chegou a 
ser muito apreciado pelos reis da Inglaterra, Navarra e 

outros príncipes europeus. 
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Ganhou principalmente o afecto de S. Luís, rei de 
França. Este poderoso monarca convidava-a com fre

quência para a sua mesa e seguia com agrado os seus 
acertados conselhos. 

S. Boaventura ajudava sempre com amável simpli

cidade o seu real amigo. 

PAI AMIGO DOS SEUS SÚBDITOS 

No desempenho do seu cargo, brilharam sempre a 
prudência, a simplicidade e o amor de pai em atender 
os súbditos qualquer que fosse a sua categoria. 

Frei Gil, que foi companheiro de S. Francisco, per
guntou uma vez a S. Boaventura se os ignorantes po
diam amar a Deus tanto como os sábios. 

- Naturalmente, respondeu-lhe o santo. Uma mu
lherzinha sem letras pode amar a Deus mais que um 
sábio doutor da Igreja. 

Encantado com esta resposta, Frei Gil correu para 
a porta do convento e começou a gritar: 

- Escutai, boas mulheres! Vós podeis amar a Deus 
mais que Frei Boaventura! 

Diz-se que, como Ministro Geral, foi um dia visitar 

o Convento de Foligno. 
Certo frade tinha grande desejo de falar com ele 

mas era demasiado tímido e humilde para se atrever 
a fazê-lo. 
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Certo frade, muito tímido, 
tinha grande desejo de falar com ele . . .  
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Quando S. Boaventura se retirou, o frade caiu na 

conta da oportunidade que tinha perdido e pôs-se a 
correr atrás dele e pediu-lhe que o escutasse um ins
tante. 

O Santo acedeu imediatamente e teve com ele uma 
longa conversa na berma do caminho. 

O frade voltou, consolado, ao convento. Mas S. 
Boaventura observou que havia certas mostras de 
impaciência entre os membros da sua comitiva. Então 
disse-lhes complacente: 

"Irmãos meus, perdoai-me, mas tinha de cumprir 
com o meu dever, porque sou, ao mesmo tempo, su

perior e servo e aquele fradinho é também, ao mesmo 
tempo, meu irmão e meu amo. A Regra diz: "Os superio
res devem receber os irmãos com caridade e bondade 
e portar-se com eles como se fossem seus servos, 
porque os superiores são, em verdade, os servos de 
todos os irmãos". Assim,pois, como superior e servo, 
eu estava obrigado a colocar-me à disposição desse 
fradinho que é meu amo, e tratar de o ajudar o melhor 
possível nas suas necessidades". 
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DOUTOR SERÁFICO 

Hoje em dia mal compreendemos como S. Boa

ventura, apesar das suas ocupações e de ter vivido 
apenas 56 anos, pôde escrever onze grossos volumes 
que formam o total das suas obras autênticas. 

A influência desses escritos foi enorme em todos os 
tempos, tanto dentro como fora da Ordem. 

Na pessoa de S. Boaventura juntam-se ciência e 
experiência, pois não há dúvida de que, antes de che
gar às alturas da união mística, teve de sustentar duras 
batalhas consigo mesmo e com as suas inclinações 
adversas. 

Em todas as suas obras brilham a precisão e a 
clareza escolásticas, assim como um estilo brilhante e 

harmonioso, muito próprio de quem é mestre não só 
em ideias mas também na arte de dizer bem. 

Por isso mereceu que a sua doutrina fosse ensinada 
em todas as universidades do mundo. 

Enquanto dava aulas na Universidade de Paris, es
creveu "Comentários à Bíblia" e "Comentários ao Livro 
das Sentenças" de Pedro Lombardo. Um e outro cons
tituem uma verdadeira suma de teologia escolástica. 

Desta última obra disse o Papa Sixto IV que "a ma

neira como se expressa sobre a teologia indica que o 
Espírito Santo falava pela sua boca". 

Gerson, o devoto e erudito Chanceler da Univer-
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Tendo vivido apenas 56 anos, 
escreveu onze grossos volumes . . .  

sidade de Paris, escreveu: "Segundo o meu modo de 

ver, entre todos os doutores católicos, S. Baventura é 

o que mais ilustra a inteligência e inflama ao mesmo 
tempo o coração". " Não existe doutrina mais sublime, 
mais divina e mais religiosa que a sua". 

De facto, no seu livro "arte de pregar", dá um lugar 

muito importante à ciência, à filosofia e à experiência. 
Ele é, acima de tudo, o místico que se preocupa sem
pre em inflamar os corações e convencer as inteligên
cias. 

PRÍNCIPE DA MÍSTICA 

A "Legenda Maior" ou "Vida de S. Francisco de 
Assis" é uma das sua obras mais famosas. O Santo 
escreveu-a por ter sido encarregado pelo Capítulo 
Geral de Narbona. 

Nela recorda ter sido curado milagrosamente, na 
infância, pelo Santo Fundador da Ordem. 

Além do "Ofício da Paixão do Senhor," que compôs 

com fins litúrgicos, escreveu "Meditações da Vida de 
Cristo". 

Nelas faz belíssimas considerações sobre esta vida 
e manda aos pregadores e aos confessores da Ordem 
que exortem cada vez mais o povo ao conhecimento e 
à imitação do Salvador paciente. 

No opúsculo "Regra dos noviços", escrito entre 
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Mais que um intelectual, S. Boaventura 
era um asceta e um místico. 

1259 e 1260, instrui os noviços sobre o modo de orar, 

de confessar-se e comungar, sobre a maneira de se 

comportar no refeitório, dormitório e serviços comuns, 
no trato com os outros, na luta contra as tentações e 
na prática da pobreza. 

O seu livro " Itinerário da mente para Deus" dá con
selhos para a procura interior de Deus. 

Diz: "É algo misterioso e profundamente escondido: 

quem o não viveu, não o sabe; e quem não o deseja, 
não o pode viver; e não pode desejá-lo senão o que 
está cheio até à medula do fogo do Espírito Santo que 
Cristo enviou à terra . . .  " 

Gerson diz que é "uma obra imensa, livro em que o 
espírito se eleva e o coração se abrasa". 

A "Carta que contém vinte e cinco memoriais de 
perfeição" é um breve código ascético, de valor ines
timável pelo que contém de autobiográfico. Lendo-a 
descobrem-se os esforços que fez para desligar o 
coração de todo o afecto desordenado das criaturas e 
conseguir uma delicada consciência, e entrevêem-se 

os seus progressos no exercício das virtudes. 
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PARECIA QUE ADÃO NÃO TINHA PECADO NELE 

Outras das suas obras místicas são os "Solilóquios" 
e o tratado "Sobre o triplo caminho". É comovedor o 
amor que respira cada uma das suas palavras. 

Em resumo: os muitos livros que S. Boaventura 
deixou escritos estão cheios de doutrina celestial e de 
um fogo tão grande de amor divino que penetram até ao 
íntimo das entranhas e banham a alma de suavíssima 
doçura e devoção. 

Por isso, Pio XII  proclamou-o Príncipe da Mística e 
exortou os cultivadores das ciências eclesiásticas, com 
palavras do Seráfico Doutor, a unir o estudo à prática 
da espiritualidade. 

Até no seu aspecto físico foi dotado por Deus com 
as mais altas prendas. 

Alexandre de Alés costumava dizer do seu discí
pulo que parecia não ter sido atingido pelo pecado de 
Adão. 

A Igreja chama-lhe "servo prudente e fiel" e faz 
resaltar essa compleição extraordinariamente perfeita 
do Doutor Seráfico: "eis aqui um varão bom, benigno, 
de aspecto agraciado, de costumes puros e de palavra 
agradável". 

As Actas do Concílio de Lião dizem expressamente 
dele: "Com tão encantadora amabilidade o tinha adorna
do o Senhor, que os corações dos que o viam ficavam 

presos e sentiam-se arrastados para�ele". 
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Os corações dos que o viam ficavam presos 
e sentiam-se arrastados por ele. 
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Era isto mesmo que, de uma forma mais simples, 

confessavam os seus contemporâneos ao afirmar que 
não tinham visto outro homem tão belo e tão sábio 
como ele. 

Parecia que no candor, harmonia e pureza de S. 

Boaventura, Deus tinha revelado uma cintilação da 
natureza inocente. O seu rosto reflectia o gozo, fruto 
da paz em que a sua alma vivia. 

Como ele mesmo escreveu, o "gozo espiritual é o 

melhor sinal de que a graça habita numa alma". 

LUZ DO 111 CONCÍLIO DE LIÃO 

Em 1256, o Papa Clemente IV quis nomear S. Bo
aventura Arcebispo de York, mas o Santo conseguiu 
dissuadi-lo. 

À morte deste, era tão grande o conceito que os 
cardeais tinham do Seráfico Doutor que, não estando 
de acordo sobre a pessoa que haviam de eleger, de
ram os votos a S. Boaventura para que ele, sozinho, 
designasse o que lhe parecia mais digno de sentar-se 
na cadeira de Pedro. 

S. Boaventura nomeou Teobaldo, que tomou o nome 
de Gregório X. 

Este Papa honrou-o com o capelo de Cardeal e 
nomeou-o Bispo de Albano, mandando que aceitasse 
por obediência e que viesse imediatamente a Roma. 

28-

Os Delegados do Papa encontraram-no a lavar pratos. 
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Entretanto, mandou dois delegados pontifícios 

para lhe entregarem o capela e outras insígnias desta 
dignidade. 

Encontraram-no perto de Florença, no convento 
de Mugello, exactamente no momento em que estava 
ocupado, com outros frades, a lavar os pratos da co
zinha. 

Não se perturbou absolutamente nada com a chega
da dos delegados do Papa, mas só lhes pediu permis
são para continuar o trabalho que tinha entre mãos. 

Mais lhes pediu que pendurassem o capela no ramo 
de uma árvore que havia ali perto e que passeassem 
um pouco pela horta até ele terminar a tarefa. 

Só então S. Boaventura tomou o capela e foi 
apresentar aos legados as honras devidas à sua dig
nidade. 

Acompanhou o Papa na viagem a Lião e aqui rece
beu do mesmo Pontífice a consagração episcopal. 

Organizador e alma do Concílio, as sessões de
correram com bons augúrios, conseguindo-se, por 
fim que, no dia 6 de Julho de 1274, os embaixadores 
e prelados gregos abjurassem solenemente o cisma, 

reconhecendo a primazia do Papa. 
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TRIUNFO FINAL 

S. Boaventura, sentindo-se mal de saúde, renunciou 
ao cargo de Ministro Geral da Ordem no Capítulo Geral 
celebrado nesse mesmo ano em Lião. 

Durante o Concílio, caiu gravemente doente. O 
Sumo Pontífice administrou-lhe a Santa Unção. Não 
podendo receber o Viático pelos frequentes e violen

tos vómitos que o afligiam, pediu que aproximassem a 

Divina Eucaristia do seu corpo. 
Apenas tocou o peito do Santo, uma hóstia pene

trou-o até dentro, deixando um sinal visível do prodí
gio. 

Com grande paz voou para Deus este luminar da 
Igreja na madrugada de 15 de Julho de 1274, no Con
vento dos Franciscanos, com a idade de 56 anos. 

Todos choraram a sua morte. Nesse mesmo dia 
celebrou-se o solene funeral, a que assistiram o Papa, 

D. Jaime, o Conquistador, Rei de Aragão, e os Padres 
do Concílio. 

Frei Pedro de Tarantasia, dominicano e cardeal, 
que cingiu mais tarde a tiara pontifícia com o nome de 
InocênCio V, fez a oração fúnebre em que disse: 

"Todos os que conheceram Boaventura, respeita
ram-no e amaram-no. Bastava simplesmente ouvi-lo 
pregar para se sentir movido a tomá-lo como conse
lheiro porque era um homem amável, cortês, humilde, 
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carinhoso, compassivo, prudente, casto e adornado de 
todas as virtudes". 

E, caso único na história: o Sumo Pontífice mandou 
celebrar uma missa a todos os sacerdotes da Igreja em 
sufrágio da alma do nosso santo. 

Grande número de milagres se realizaram por sua 
intercessão. E não foi o menor o que, 160 anos depois, 
em 1434, ao trasladar as suas relíquias para a nova 

igreja dos Franciscanos, se tenha encontrado a sua 
cabeça totalmente incorrupta. 

O Papa Sixto IV canonizou-o no ano de 1482. Em 
1588, Sixto V proclamou-o Doutor da Igreja, conferindo
-lhe o título de Doutor Seráfico. 
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