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INFÂNCIA E JUVENTUDE 
DE SÃO FRANCISCO DE PAULA 

No princípio do século XV, vivia em Paula, cidade da 

Baixa Calábria, no Reino de Nápoles, um piedoso casal 

constituído pelos esposos Santiago Martotilla e Viena 

de Fuscaldo, que já se tinham casado há quinze anos 

sem que Deus lhes tivesse concedido um filho. 

Rezavam a Deus com fervor e, recorrendo à inter

cessão de São Francisco de Assis, prometeram-lhe que 

se Ele lhes concedesse um filho colocar-lhe-iam o nome 

do Santo Patriarca. 

Pouco tempo depois, no dia 27 de Março de 1416, 

nasceu o fruto das suas orações, e tal como tinham 

prometido ao Santo, baptizaram-no com o nome de 

Francisco. 

Quando o menino contava apenas um ano, a sua 

mãe verificou, com grande dor, que lhe estava a apare

cer num olho um tumor maligno. Fizeram todo o esforço 

para curá-lo com remédios sem nenhum resultado. 

Recorreram de novo a São Francisco de Assis, prome

tendo-lhe que, se se curasse, o vestiriam com o hábito 

franciscano e passaria um ano inteiro com os frades 

no convento. 

O tumor que, pouco antes, ameaçava, de dia para 
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Santiago e Viena rezaram com fervor 
para que Deus lhes concedesse um filho ... 

dia, deixá-lo cego, começou a diminuir rapidamente e, 

em pouco tempo, desapareceu. 

Os pais consagraram tanto interesse à sua educa

ção cristã, que pode dizer-se que a bebeu com o leite 

materno, pois desde a mais tenra idade viram-no rezar 

com tal compostura e devoção que edificava inclusiva

mente as pessoas adultas. 

Não é, pois, estranho que crescendo naquele am

biente serE;mo e cálido, atraísse os olhares de todos. Não 

contava ainda sete anos e já se mostrava muito alheio 

a todas as brincadeiras infantis. Sentia aborrecimento 

pelo mundo que ainda não conhecia e deleitava-se 

sobremaneira na oração vivendo todo absorto num só 

pensamento: Deus-amor. 

Como se disse de São Vicente Ferrer: "tais coisas 

disse e fez em tão tenra idade, que parecia mais um 

homem maduro que um menino de pouca idade". 

Se não, vejamos os seguintes factos: 

Conta-nos o P. Ciry que um dia de rigoroso Inverno, 

rezando o rosário como costumava, de joelhos e com a 

cabeça descoberta, a mãe disse-lhe que se cobrisse ... 

Mas ele respondeu: "Mamã que te pareceria se me 

visses a falar com a cabeça coberta com a Rainha de 

Nápoles? Não é verdade que é muito maior a Rainha 

do Céu com que falamos agora?" 

A mãe, surpreendida e edificada, deixou-o continuar. 

-5 



Mamã, que dirias se me visses a falar 
com a Rainha de Nápoles com a cabeça coberta? 

6-

Noutra ocasião, também a sua mãe dizia-lhe com 

ternura porque é que ele não saía a divertir-se e a 

distrair-se com outros meninos que brincavam na rua. 

Ele respondeu-lhe: 

-" Se tu queres que eu vá, eu, para te dar gosto, irei; 

mas fá-lo-ei só porque tu queres, já que o meu único 

prazer é estar sempre com Deus". 

Tinha já Francisco os seus treze anos quando, uma 

noite, teve uma maravilhosa visão: apareceu-lhe um re

ligioso franciscano, brilhante como a luz e aproximando

-se carinhosamente dele disse que tinha chegado a 

hora de seus pais cumprirem a promessa de o levar 

para o convento de São Francisco onde devia vestir o 

hábito e viver como um religioso ao menos durante um 

ano. Francisco comunicou-o aos pais, que, sem tardar, 

o levaram para o convento de São Marcos.

Aqui entrou o nosso jovenzinho cheio de entusiasmo 

e não tardou a revelar-se um religioso modelo. Embora 

muito jovem em anos, precedia-os a todos no exercício 

de todas as virtudes, ocupando-se sempre nos ofícios 

mais humildes e penosos da comunidade. 

Era Francisco o religioso mais obediente, puro e 

fervoroso daquela comunidade. Constantemente ocu

pado nos afazeres da cozinha, da enfermaria, etc., não 

apartava o seu coração de Deus dedicando todos os 

dias várias horas à oração. 
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Quando não podia dedicar o seu tempo à oração 

durante o dia por estar muito ocupado, tirava horas ao 

sono e orava durante a noite, convencido como estava 

que assim como o corpo não pode viver com saúde sem 

se alimentar, de igual modo a alma adoece e morre se 

não se lhe dá o alimento da oração. 

Não nos causará, pois, espanto que uma vida tão 

pura e tão cheia de virtudes atraísse a complacência 

do Senhor e que, para nós compreendermos quanto 

lhe agradavam as suas orações e sacrifícios, lhe con

cedesse o dom dos milagres como vamos ver. 

Em certa ocasião pediu-lhe o sacristão que trou

xesse lume para o turíbulo. Francisco não encontran

do onde levar as brasas, apanhou-as com a mão e 

levou-as sobre a túnica sem que esta nem sequer se 

chamuscasse. 

Noutra ocasião em que faltava o cozinheiro, encarre

garam-no de preparar a comida naquele dia. Francisco 

foi para a cozinha e parecendo-lhe que era muito cedo 

para acender o fogão, retirou-se um momento para 

diante do sacrário para fazer oração. Ficou arrebatado 

em êxtase e esteve assim toda a manhã sem se dar 

conta da tarefa que lhe tinha sido confiada pelo superior. 

Chegou a hora da refeição e os religiosos acudiram 

ao refeitório vendo com assombro que o lume estava 

apagado e que o cozinheiro não estava na cozinha. 
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Apanhou as brasas com a mão 
e levou-as sobre a túnica ... 
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Procuraram-no e encontraram-no em êxtase diante do 

sacrário. Chamaram por ele e perguntaram-lhe que 

havia para comer ... Ele, muito humilhado, disse-lhes 

que não se preocupassem, que Deus proveria. Foi ime

diatamente para a cozinha e, sem acender o lume, fez 

sobre a panela o sinal da cruz e começou a servir-lhes 

a comida quente e mais bem preparada que já alguma 

vez tinham comido. 

Tendo cumprido o ano da promessa regressou com 

os seus a Paula. 

Acompanhado pelos pais fez uma peregrinação a 

Roma e a seguir a Assis. De regresso a casa, Francis

co tem já clara uma coisa: a sua vocação será viver 

sempre como ermitão, levando uma vida de intensa 

oração, trabalho manual e penitência. 

Tinha apenas catorze anos quando, com permissão 

paterna, se retirou para um lugar solitário, propriedade 

dos pais, não muito longe de Paula. Mas perturbado 

pelas frequentes visitas, pouco tempo depois, retirou-se 

para um lugar mais agreste e deserto, onde encontrou 

uma estreita gruta na qual viveu durante cinco anos, 

entregando-se à oração e a uma austera penitência. 

Dormia sobre o duro solo, alimentava-se com o que 

lhe oferecia a agreste natureza, castigava o seu corpo 

e reduzia-o à servidão. A sua ocupação e o seu pensa

mento era a oração e o trato afectuoso com Deus. 

10-
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Viveu durante cinco anos numa gruta 
em oração e contemplação ... 
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Invejoso da sua grande virtude, o demónio apare

ceu-lhe na forma de uma jovem donzela convidando-o 

a pecar; ele para apagar o incipiente ardor da sua con

cupiscência, lançou-se na água gelada da torrente até 

passar a tentação. 

FUNDADOR DOS MÍNIMOS 

Quando já estava há cinco anos na gruta, dedi

cando-se inteiramente à oração e penitência, correu a 

notícia da sua santidade pelos arredores e muitos acu

diram a visitá-lo. Alguns fizeram-no por curiosidade mas 

muitos com vontade de aprender algo dele, pedindo que 

lhes falasse de Deus. Foram numerosos os que saíam 

emocionados e sumamente edificados, e alguns até lhe 

suplicavam que os deixasse ficar com ele. 

Francisco, amigo da solidão, ao princípio mostrou-se 

renitente em admitir mais alguém para a sua companhia. 

Só com o tempo, aí por 1450, e com a correspondente 

autorização de Monsenhor Pirro Corácciolo, arcebispo 

de Cosenza, se juntou ali um grupito de ermitães aos 

quais o povo chamava "Ermitães Pobres de Frei Fran

cisco de Paula", mais tarde chamados "Mínimos." 

Mas como os ermitães de Frei Francisco cresciam 

em número, foi preciso alargar o ermitério e o corres-
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Foram numerosos os que o procuraram 
para aprender algo dele ... 
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pondente oratório. Obtida licença do arcebispo, pôs-se 

logo mãos à obra para a nova construção. E quando já 

estavam postos os alicerces, apareceu ali um religioso 

franciscano que lhes perguntou por que construíam um 

edifício tão pequeno. Francisco desculpou-se dizendo 

que só contavam com a caridade dos fiéis. O francisca

no animou-o a confiar em Deus e traçando ele próprio 

as dimensões, desapareceu à vista de todos. A tradição 

assegura que o tal arquitecto era o próprio São Fran

cisco de Assis, que, do céu, velava paternalmente pelo 

seu querido Francisco. 

Poucos dias depois, veio visitá-lo um rico patrício 

de Cosenza, o qual, ao despedir-se, lhe entregou uma 

considerável quantia de dinheiro, além de lhe oferecer 

uma grande quantidade de materiais para a obra. 

Foi tal a afluência dos que se prontificavam a ajudar 

o santo que aquilo parecia um enxame de homens, 

mulheres e meninos, todos trabalhando às ordens do 

capataz, convencidos de que estavam a fazer uma obra 

muito agradável ao Senhor. 

14-

O GRANDE TAUMATURGO 

Durante a construção da igreja e convento de Pau

la, foram numerosos os milagres que realizou o santo. 

Na impossibilidade de os enumerar todos, destacarei 

os seguintes: 

Para prover de cal às obras mandou construir um 

forno, o qual, estando a arder durante vários dias, amea

çava desmoronar-se. Francisco logo que o soube, pediu 

a todos que confiassem em Deus, e, entrando dentro, 

reparou com as próprias mãos os danos, saindo depois, 

à vista dos empregados, incólume e tranquilo, sem que 

tivesse chamuscado um só fio do seu hábito. 

Vendo um dia o Santo que os operários estavam 

desgostosos porque com o calor do dia tinham que 

carregar a água do regato mais próximo, aproximou-se 

deles sorridente e disse-lhes: 

-Irmãos, não vos aflijais que Deus misericordioso 

vai vir em nossa ajuda. 

E, dizendo e fazendo, como outrora Moisés no de

serto, bateu com o seu bordão numa rocha e imedia

tamente saiu dela um jacto de água abundante, pura e 

cristalina, cuja fonte ainda está hoje atrás da sacristia. 

Outro carisma com que aprouve ao Senhor adornar 

a Francisco, foi o dom sobrenatural das curas. Sendo 

estas tantas é impossível relatá-las todas. Vejamos ao 
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Bateu com o bordão na rocha e imediatamente saiu um jacto 
de água abundante pura e cristalina ... 
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menos como curou um cego que tinha perdido a vista 

há sete anos. Este, segundo depôs uma testemunha, 

exortou-o a confiar na misericórdia de Deus, e, dando

-lhe a bênção, mandou-lhe que passasse pela igreja 

para ouvir a Santa Missa. Obedeceu o cego e, enquanto 

orava com fervor, no momento da elevação, ouviram-no 

exclamar: " Obrigado, meu Deus! Eu vejo, eu vejo a Hós

tia sacrosanta!. . .  " O  afortunado cego tinha recuperado 

instantaneamente a visão. A muitos que lhe pediram 

remédio para as enfermidades, recomendava-lhes que 

fizessem alguns exercícios piedosos, e logo ficavam 

sãos do corpo e muito aproveitados no seu espírito. 

Não há mal corporal que ele não possa remediar; 

mas se o que lhe pede socorro é um pecador, antes 

cura-lhe a alma admoestando-o que se corrija dos peca

dos e orando por eles para que se convertam, sarando 

assim, ao mesmo tempo, a alma e o corpo. 

MAIS OBRAS ADMIRÁ V EIS 

Os habitantes de Milazzo (Sicília), chamaram o 

Santo para que fundasse um mosteiro. Francisco em

preendeu a viagem sem dinheiro nem outra espécie de 

provisões, como manda Jesus Cristo no Evangelho. O 

Senhor mostrou quanto lhe agradava esta confiança 
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na Divina Providência, com grandes prodígios. Entre 

todos, assinalamos o seguinte. 

Chegando o Santo com os companheiros ao porto 

de Gatona, pediu ao capitão de um barco que, por ca

ridade, os trasladasse para o outro lado do estreito de 

Messina. O capitão respondeu-lhe: 

- Se não tendes dinheiro para pagar, eu também 

não tenho barco para vos levar. 

Não se perturbou o Santo com a resposta e, re

colhendo-se um momento em oração, voltou com os 

religiosos para junto do mar e tirando a capa estendeu-a 

sobre as águas e, vendo que flutuava, subiu para cima 

dela com os seus companheiros e, à vista de todos, 

avançou rapidamente sobre as águas até chegar à 

outra margem do mar. 

Noutra ocasião teve de fazer uma viagem de burro 

e como o animal precisasse de ferraduras, foi ao fer

rador para que este o ferrasse por amor de Deus. O 

ferrador executou o seu trabalho pensando que ele lho 

pagaria, mas ouviu o Santo dizer-lhe: "Somos pobres. 

Deus recompensará a tua caridade". 

Isto não convenceu o homem que exigia que lhe 

pagasse o trabalho. Diante de tais exigências, Francisco 

diz ao burrito: 

- Estás a ouvir o que diz este homem. Devolve-lhe 

as ferraduras! 

18-

Se não tendes dinheiro para pagar 
eu também não tenho barco para vos levar. .. 
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O asno sacudiu as patas e as ferraduras caíram 

no chão perante a admiração do ferrador espantado, 

como é fácil de supor. 

Numa outra vez não tinha lume para acender as 

velas do altar. Rezou a Deus, tocou no pavio com os 

dedos e este acendeu-se no mesmo instante. 

CONVERSÃO DO REI DE FRANÇA 

Estando doente o rei de França, Luís X I, este con

fiava que se curaria se Francisco de Paula rezasse 

por ele. Como o Santo.. não queria ir ao palácio, o rei 

recorreu ao Papa Sixto IV que lhe mandou um Breve 

em que lhe ordenava que fosse à corte e ali rezasse 

pela cura do Rei. 

Francisco obedeceu mas o rei não se curava. No 

entanto, aproveitava muito com as suas palavras e 

conselhos. 

Luís estava certo de ter diante de si um autêntico 

santo tão diferente era dos charlatães que anterior

mente o tinham enganado. E teve a confirmação do 

que pensava quando, um dia, a sua filha primogénita, 

Ana, o chamou para contemplar um espectáculo pa

radisíaco. 

Francisco, para evitar o ruído faustoso da corte, 

20-

O Rei viu Francisco em êxtase 
envolto em luz celestial ... 
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retirava-se com frequência para o bosque do parque 

real onde, muito escondido, se dedicava à oração. 

Sucedeu passar a princesa por casualidade, no seu 

passeio da tarde, e viu Francisco em êxtase, envolto 

numa maravilhosa luz celestial, e correu a chamar o rei, 

seu pai, que também o viu, com aquele rosto angélico 

que parecia um serafim. 

Desde aquele dia, o Rei totalmente convencido da 

sua santidade, perguntou-lhe com humildade: 

- Credes que me curarei desta enfermidade? 

-Majestade - disse-lhe sem rodeios - sinto dizer-vos 

que não vos curareis e que é necessário colocar sem 

demora em ordem os vossos assuntos porque já vos 

resta pouco tempo de vida. 

Com a sua palavra inspirada e com o exemplo da 

sua vida santa, o Rei converteu-se, desapegou o co

ração dos bens da terra, fez o possível por reparar as 

suas desordens anteriores, aceitando a morte que antes 

tanto temia, com admirável resignação cristã. 

22-

FRANCISCO E ESPANHA 

A origem da Ordem dos Mínimos em Espanha é 

digna de ser recordada. 

Estávamos no ano de 1487 quando os Reis Ca

tólicos Fernando e Isabel tinham sitiado os mouros 

na cidade de Málaga. Soube o Santo, por revelação, 

que o Rei queria abandonar o sítio. O servo de Deus, 

que ardia em santo zelo contra os inimigos da Igreja, 

mandou de Tours a Espanha dois dos seus religiosos 

com o encargo de dizer ao Rei, da sua parte, que per

manecesse firme e com bom ânimo, porque ao cabo de 

três dias Deus lhe entregaria a praça, como felizmente 

sucedeu. 

Em reconhecimento por este grande benefício, o 

Rei mandou construir uma igreja com um convento, 

dedicados a Nossa Senhora das Vitórias e fez dele 

oferecimento aos filhos de São Francisco de Paula. 

Daqui veio que os Mínimos em Espanha se tomas

sem conhecidos, principalmente em Andaluzia como 

os frades Vitórias, ou da Vitória. 
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O Rei de Espanha, D. Fernando, acolheu e entregou aos Mínimos 
a igreja de Nossa Senhora das Vitórias. 

24-

APROVAÇÃO DA REG_RA 

O Santo Fundador que via com grande consolação 

que a Ordem já se tinha difundido por várias nações da 

Europa, pediu à Santa Sé a aprovação da regra que 

tinha composto. 

O Papa Sisto IV já tinha aprovado o Instituto. 

Alexandre V I  aprovou a Regra em 1493 tecendo-lhe 

grandes elogios. 

Júlio 11 confirmou e aprovou o novo Instituto com a 

Regra que o Santo tinha aperfeiçoado. 

Esta Regra foi composta pelo Santo Legislador sob 

a acção de uma luz celestial e eficaz movimento do Es

pírito Santo e ela concentra, nos seus breves capítulos, 

toda a perfeição da Religião. 

Embora para muitos seja considerada como "muito 

severa", contudo ele chama-a "suave e santa". Deste 

modo, diz o P. Giry, bem pode dizer-se dele que imitou 

perfeitamente Moisés, o primeiro dos legisladores dan

do três géneros de preceitos: sobre os costumes para 

a perfeição da vida; sobre as penas, para castigo dos 

culpados; e sobre os cerimoniais, para a celebração 

do culto divino. 
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Pedindo perdão das suas faltas, abraçou, um a um, 
todos os membros da comunidade . .. 

A MORTE DE UM SANTO 

Vendo já o Santo Fundador aprovada e confirma

da a Regra pelos soberanos Pontífices, enriquecida a 

Ordem com grandes privilégios e difundida por toda a 

Europa, bem pôde, como o velho Simeão, cantar alegre 

o "Nunc dimitis" ... agora já podes, Senhor, deixar partir 

o teu servo em paz ... 

Desde então, redobrou, se assim podemos dizer, o 

seu fervor na oração. Entregou-se a um absoluto retiro, 

e como se até então tivesse sido desleixado e acomo

dado, redobrou as suas severíssimas penitências. A 

sua oração e os seus êxtases eram contínuos principal

mente durante a Quaresma de 1507. No Domingo de 

Ramos sentiu muita temperatura e na Sexta-feira Santa 

mandou reunir o capítulo da Comunidade, exortando a 

todos ao amor de Deus, à caridade de uns para com os 

outros e à fiel observância da Regra e principalmente 

da Vida Quaresma!, que muitos consideravam como 

o mais difícil e quase impossível de guardar. O Santo, 

conhecendo os seus pensamentos, tomou do braseiro 

com a mão uns carvões acesos, dizendo: " Assim vos 

fará Deus guardar a vida quaresma!, que alguns de vós 

pensam que é insuportável". E, pedindo perdão das 

suas faltas, abraçou, um a um, a todos os membros 

da comunidade. 
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O seu corpo, após ter estado ex osto muitos dias na igreja, 
foi sepultado piedosamente. 

28-

Depois foi para a igreja, onde recebeu como Viático 

o seu doce Jesus pela última vez. 

Na Sexta-feira Santa chamou de novo a comunidade 

que se reuniu ao seu redor. Exortou de novo todos os 

seus filhos à caridade, abençoou-os pela última vez, e, 

estreitando amorosamente o crucifixo, foi dizendo: " Nas 

tuas mãos encomendo o meu espírito, ó amável Jesus; 

Bom Pastor conserva os justos, justifica os pecadores, 

tem misericórdia dos fiéis defuntos e sê-me propício, a 

mim que sou um indigno pecador!" 

Terminada esta bela oração, entregou o seu espírito 

a Deus, sem mostras de dor nem de agonia. Tal como 

tinha sido serena a sua vida, assim também foi serena 

a sua morte . . .  

SUA GLORIFICAÇÃO 

Após a morte de S. Francisco de Paula, os religiosos 

levaram o seu bendito corpo para a igreja, onde per

maneceu muitos dias exposto à veneração dos fiéis, e, 

enquanto ali esteve, operou numerosíssimos milagres 

Uma vez sepultado o venerável cadáver, não deixa

ram os fiéis de experimentar a sua eficaz intercessão, 

pois todas as coisas que tinham tido contacto com o 
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se corpo eram outras tantas relíquias, instrumentos de 

numerosas maravilhas. 

A fama da sua santidade estendeu-se rapidamente 

e foi avalizad;:t pela autoridade eclesiástica. Um coro 

uníssono de súplicas dirigiu-se ao Sumo Pontífice por 

parte dos reis de França e de outros monarcas, cardeais 

e bispos. Júlio 11 mandou que se iniciasse a recolha de 

testemunhos sobre a vida, as virtudes e os milagres do 

Servo de Deus. Começaram dois processos, em França 

e na Calábria, em que foram escutadas exaustivamente 

cento e setenta testemunhas, todas pessoas dignas 

de fé. Com grande riqueza de pormenores contaram 

as maravilhas operadas pelo humilde Ermitão, de que 

foram directos e atónitos espectadores. 

O Papa Leão X, no dia 7 de Julho de 1513, decla

rou-o Beato, e, no dia 1 de Maio de 1519, canonizou-o 

inscrevendo-o no catálogo dos santos. Assim se cum

pria a profecia do Ermitão: "Eu serei santo quando tu 

fores Papa". 
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