São Francisco de Assis: inspiração aos jovens
Francisco era o líder da juventude de sua cidade. Alegre, amante da música e
das festas, com muito dinheiro para gastar, tornou-se rapidamente um ídolo entre
seus companheiros. Adorava banquetes, noitadas de diversão e cantar
serenatas para as belas damas de sua cidade.
A Itália, como toda a Europa daquela época, vivia uma fase bastante conflituosa
de sua história, marcada pela passagem do sistema feudal (baseado na
estabilidade, na servidão e nas relações desiguais entre vassalos e suseranos)
para o sistema burguês, com o surgimento das ‘comunas’ livres (pequenas
cidades).
Eram frequentes, nesta época, guerras e batalhas entre os senhores feudais e
as emergentes comunas. Como todo jovem ambicioso de sua época, Francisco
desejava conquistar, além da fortuna, também a fama e o título de nobreza. Para
tal, fazia-se necessário tornar-se herói em uma dessas frequentes batalhas. No
ano de 1201, incentivado por seu pai, que também ansiava pela fama e nobreza,
Francisco partiu para mais uma guerra que os senhores feudais, baseados na
vizinha cidade de Perúsia, haviam declarado contra a Comuna de Assis, mas
caiu enfermo. Durante a doença, Francisco ouviu uma voz sobrenatural. Esta lhe
pedia para ele "servir ao amor e ao Servo". Pouco a pouco, com muita oração,
Francisco sentiu em seu coração a necessidade de vender seus bens e “comprar
a pérola preciosa” sobre a qual ele lera no Evangelho.
Certa vez, ao encontrar um leproso, apesar da repulsa natural, venceu sua
vontade e beijou o doente. Foi um gesto movido pelo Espírito Santo. A partir
desse momento, ele passou a fazer visitas e a servir aos doentes que sem
encontravam nos hospitais. Aos pobres, presenteava com suas próprias roupas
e também com o dinheiro que tivesse no momento.
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Num dia simples, mas muito especial, num momento em que Francisco rezava
sozinho na Igreja de São Damião, em Assis, ele sentiu que o crucifixo falava com
ele, repetindo por três vezes a frase que ficou famosa: "Francisco, repara minha
casa, pois olhas que está em ruínas". O santo vendeu tudo o que tinha e levou
o dinheiro ao padre da Igreja de São Damião, e pediu permissão para viver com
ele. Francisco tinha vinte e cinco anos.
O pai, ao saber o que seu filho tinha feito, foi busca-lo indignado, levou-o para
casa, bateu nele e acorrentou-o pelos pés. A mãe, porém, o libertou na ausência
do marido, e o jovem retornou a São Damião. Seu pai foi de novo buscá-lo.
Mandou que ele voltasse para casa ou que renunciasse à sua herança.
Francisco então renunciou a toda a herança e disse: "As roupas que levo
pertencem também a meu pai, tenho que devolvê-las". Em seguida se desnudou
e entregou suas roupas a seu pai, dizendo-lhe: “Até agora tu tem sido meu pai
na terra, mas agora poderei dizer: ‘Pai nosso, que estais nos céus”.
Renúncia de São Francisco de Assis
Para reparar a Igreja de São Damião, Francisco pedia esmola em Assis.
Terminado esse trabalho, começou reformar a Igreja de São Pedro. Depois, ele
retirou-se para morar numa capela com o nome de Porciúncula. Ela fazia parte
da abadia de Monte Subasio, cuidada pelos beneditinos. Ali o céu lhe mostrou o
que realmente esperava dele.
São Francisco de Assis, um exemplo de vida
São Francisco de Assis manifestava seu amor a Deus por uma alegria imensa,
que se expressava muitas vezes em cânticos ardorosos. A quem lhe perguntava
qual a razão de tal alegria, respondia que “ela deriva da pureza do coração e da
constância na oração”.
A santidade de São Francisco de Assis lhe angariou muitos discípulos! Que você,
jovem, se inspire também em São Francisco de Assis!
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