NO DIA 04 DE OUTUBRO, CELEBRAÇÃO SÃO FRANCISCO DE
ASSIS

O Centro de Promoção da Criança e do Adolescente São Francisco de
Assis é uma obra social dos freis Franciscanos do Rio Grande do Sul. Obra
iniciada em 04 de outubro de 1979, na Lomba do Pinheiro afim de promover a
dignidade das crianças, jovens e adolescentes.
Neste dia 04 de outubro estamos em festa, celebrando os 42 anos da instituição
e o dia do fundador dos franciscanos de todo o mundo São Francisco de Assis.
É bom estarmos juntos. Celebrar com todos vocês este especial e caro a todos
nós do CPCA.
PEQUENO TRECHO DA VIDA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
São Francisco de Assis nasceu em Assis, Itália, em 1182. Era filho de
Pedro Bernardone, um rico comerciante, e Pica, de família de comerciante de
Assis. Na juventude, Francisco era muito rico e esbanjava dinheiro com festejos.
No entanto, os negócios de seu pai não lhe despertaram interesse. O que ele
queria mesmo era divertir com seus amigos de farra. Porém, São Boaventura,
seu contemporâneo, diz o seguinte sobre ele: “Mas, com o auxílio divino, jamais
se deixou levar pelo ardor das paixões que dominavam os jovens de sua
companhia”.
Na juventude Francisco, começaram as guerras entre as cidades italianas
chamadas Perugia e Assis. Ele queria combater, mas caiu enfermo. Durante a
doença, Francisco ouviu o chamado de Cristo por meio de uma voz, que lhe
pedia para ele “servir ao amor e ao Servo”. Pouco a pouco, com muita oração e
contemplação, Francisco sentiu em seu coração a necessidade de vender seus
bens e abraçar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo.
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 se
encontravam nos hospitais. Aos pobres, presenteava com suas próprias roupas
e também com o dinheiro que tivesse no momento.
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 como vês 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 naquela igreja. Francisco tinha vinte e cinco anos.
No verão de 1225, Francisco esteve tão enfermo, que o cardeal Ugolino
e o irmão Elias o levaram ao médico do Papa, em Rieti. São Francisco de Assis
perguntou a verdade e lhe dissessem que lhe restava apenas umas semanas de
vida. “Bem-vinda, irmã Morte!”, exclamou o santo.
Em seguida pediu para ser levado à Porciúncula. Morreu no dia três de
outubro de 1226, com menos de 45 anos, depois de escutar a leitura da Paixão
do Senhor. Ele foi canonizado (Reconhecido Santo Pela Igreja católica) apenas
dois anos depois da morte, em 1228, pelo Papa Gregório IX. Sua festa é
celebrada em 04 de outubro.

Oração a São Francisco de Assis

Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor;
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão;
Onde houver discórdia, que eu leve a união;
Onde houver dúvida, que eu leve a fé;
Onde houver erro, que eu leve a verdade;
Onde houver desespero, que eu leve a esperança;
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria;
Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó Mestre, fazei que eu procure mais
Consolar, que ser consolado;
Compreender, que ser compreendido;
Amar, que ser amado.
Pois, é dando que se recebe,
É perdoando que se é perdoado,
E é morrendo que se vive para a vida eterna.1
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Texto baseado na publicação em: https://www.santuariodocaraca.com.br/santos-dedevocao/historia-de-sao-francisco-de-assis.

