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Francisco nasceu entre 1181 e 1182 , na cidade de Assis, Itália. Seu pai era um rico e
próspero comerciante, que seguidamente viajava para a França, de onde trazia a maior parte
de suas mercadorias.

Foi batizado em Santa Maria Maior (antiga catedral de São Rufino) com o nome de João
(Giovanni). Mas quando Pietro Bernardone voltou de uma viagem à França, mudou de ideia e
resolveu trocar o nome do filho para Francisco, prestando uma homenagem àquela terra.

Sua mãe era de origem provençal: as primeiras palavras ternas e afetuosas que o menino
ouviu foram francesas. Esta língua foi gravada no seu coração: assim, afirmou o seu primeiro
biógrafo, Tomás de Celano: “quando manifesta a sua alegria, canta na doce língua dos
trovadores da cavalheiresca Provença”.

Segundo a maioria dos biógrafos de São Francisco, os padres de São Jorge lhe deram
formação adequada e educação cristã. Mas o caráter e as qualidades melhores lhe vieram da
mãe: meiga e firme, cristã fervorosa, toda dedicada à família.

Cedo, o garoto Francisco aprendeu do pai a arte do comércio que manejava com inteligência
e proveito. Mas era um jovem alegre, amante da música e das festas e, 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. Enfim, Francisco
era o líder da juventude de sua cidade.
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 freqüentes batalhas. No ano de 1201, incentivado por seu pai, que também ansiava
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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.
Durante os combates, em uma tarde de inverno, Francisco caiu prisioneiro, sendo levado para
a prisão de Perúgia, onde permaneceu longos e gelados meses. Para um jovem cheio de vida
como ele, a inércia da prisão deve ter sido especialmente dolorosa!

O clima insalubre da prisão, agravado pelos prolongados meses de inverno, haviam-lhe
enfraquecido o organismo, provocando agora uma grave enfermidade. Depois de longos
meses de sofrimento, sem poder sair da cama, finalmente conseguiu melhorar.

Ao levantar-se, porém, não era mais o mesmo Francisco. Sentiu-se diferente, sem poder
compreender o porquê. A verdade é que a humilhação e o sofrimento da prisão, somados ao
enfraquecimento causado pela doença, provocaram profundas mudanças no jovem Francisco.

Foi o caminho que Deus escolheu para entrar mais profundamente em sua vida. Já não sentia
mais prazer nas cantigas e banquetes em companhia dos amigos. Começou a perceber a
leviandade dos prazeres puramente terrenos, embora ainda não buscasse a Deus. Na verdade,
Francisco não nasceu santo, mas lutou muito para se tornar santo!

----------Fonte: Franciscanos
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