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DEIXARAM TUDO E SEGUIRAM-NO 

Percurso de reflexão sobre a Vocação Franciscana em 

confronto com a experiência de Francisco de Assis 



 

Iniciamos este caminho de conhecimento da Vocação Franciscana e 

de reflexão, deixando-nos conduzir por Francisco e pelas suas 

próprias palavras, e não por aquilo que dele se pode dizer do exterior.  

 

O próprio Francisco, aliás, descreveu no seu Testamento o percurso 

espiritual que o levou a ser o iniciador de uma vocação nova na Igreja 

e de um carisma sempre vivo e actual. 

 

Deixar-nos-emos, portanto, guiar por Francisco, pela Palavra de Deus, 

a que ele sempre se refere, e por algumas imagens que pretendem 

sintetizar, caso fosse possível, a experiência maravilhosa da vida 

franciscana.  

 

Pára quando quiseres, e toma o tempo para responder àquelas 

interrogações que podem mudar a tua vida.  

 

I – A CONVERSAÇÃO 

 

1) Deus, nosso Senhor, quis dar a sua graça a mim, o irmão 

Francisco, para que começasse a fazer penitência… 

 

Com estas palavras, começa o Testamento de Francisco. Tal como 

qualquer testamento, Francisco pretende dar-nos as cosias mais 

preciosas e mais importantes da sua vida, aquelas que não podemos 

desperdiçar, mas continuar a valorizar e fazer frutificar.  

 

Assim, imediatamente, nos recorda que a sua vida foi uma vocação, 

um chamamento da parte de Deus: o Senhor, não eu, não os meus 

ideais, não os meus sonhos: o Senhor! 



E, ainda: concedeu-me a mim. O chamamento é um dom de Deus, 

não um acto de violência à tua existência, aos teus sonhos, aos teus 

projectos. Deus insere-se na tua história e dá-te a capacidade e a 

vontade de a refazer com Ele.  

 

Que começasse a fazer penitência, isto é dar uma volta à própria vida, 

de iniciar um processo de conversão que nunca se esgotará. Francisco 

dedicar-se-á, durante toda a sua existência terrena, a restaurar em si 

mesmo a imagem de Cristo, crucificado por nosso amor. 

  

Francisco, com o seu exemplo e a sua vida, convida-nos a escutar 

o Senhor que nos chama à conversão, para sermos também nós 

instrumentos do seu projecto de amor e de salvação.  

 

2) Quando eu estava em pecados, parecia-me muito amargo dar 

com os olhos nos leprosos…  

 

Numa vida sem Deus, dedicada apenas aos prazeres da vida, como a 

do jovem Francisco, rei-das-festas, o rosto do leproso, do pobre, do 

faminto, do extracomunitário, do doente, do preso, é fonte de 

amargura, porque me coloca diante das minhas responsabilidades, 

reprova as minhas culpas.  

 

Mas o próprio Senhor me conduziu até eles. Por mais que alguém 

possa fugir, fazer finta de nada, entorpecer-se, e levantar a cabeça 

para não ver, nem pensar, nem assumir as próprias responsabilidades, 

o Senhor está determinado a vencer os nossos medos e resistências. 

Como uma criança que tem medo do mar, não basta que o pai lhe 

explique como é que se faz para nadar, mas é preciso que encontre a 

força de se lançar na água.  



Assim Deus-Pai deita Francisco no meio do mar da dor e do 

sofrimento, da humilhação e do abandono, permitindo-lhe, assim, 

finalmente, exteriorizar todo o bem que até agora tinha enterrado 

dentro de si: a capacidade de usar misericórdia, de ter um coração 

capaz de amar também os miseráveis e os últimos do mundo.  

 

Que emoção suscita em ti o rosto de um pobre? De um 

estrangeiro, de alguém que sofre ou está doente? Em que é que 

te provocam os seus olhos? Em que é que te sentes interpelado, 

ou até amedrontado, ou envolvido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

“Um propósito: quero ser bom, hoje,  

sempre, com todos ∙ S. João XXIII 
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