Francisco de Assis e a Eucaristia
Narra o seu primeiro biógrafo, Tomás de Celano – «ardia de amor com todas as fibras do seu
ser pelo sacramento do Corpo do Senhor». E «considerava grave sinal de desprezo não
participar em pelo menos uma missa por dia, se o tempo o permitia. Comungava com muita
frequência e com tanta devoção que tornava devotos também os outros». Depois, um dia quis
enviar os frades pelo mundo «com píxides preciosas, para que alcançassem do modo mais
digno possível o preço da redenção, onde quer que o vissem conservado com pouco decoro». E
queria também que se demonstrasse grande respeito pelas mãos do sacerdote, porque lhes foi
conferido o poder divino de consagrar este sacramento. «Se me acontecesse – dizia com
frequência – encontrar juntos um santo que vem do céu e um sacerdote pobrezinho, saudaria
primeiro o sacerdote e correria a beijar-lhe as mãos». De facto, diria: «Ei! Espera, São
Lourenço, porque as mãos deste tocam o Verbo da vida e possuem um poder sobre-humano!».
Está resumido nesta página todo o sentido da vida eucarística de São Francisco. Nada falta: a
missa, a comunhão, a adoração, o decoro do altar e das igrejas, a veneração pelos sacerdotes.
Em tudo isto Francisco é mestre e modelo quer para os sacerdotes quer para os simples fiéis.
E entre os seus filhos espirituais não faltarão figuras admiráveis de serafins da eucaristia,
como António de Pádua e Boaventura que escreveram páginas de doutrina sublime; como
Pascoal Baylon, que se tornou protector dos congressos eucarísticos; como José de Cupertino
que se elevava com a face estática em direcção aos ostensórios e aos tabernáculos; como Pio
de Pietrelcina que durante várias horas por dia e de noite se detinha em oração junto do altar
eucarístico.
A missa era para Francisco um mistério tão sublime que na carta ao capítulo geral e a todos os
frades escreveu estas exclamações ardentes: «Trepide a humanidade, o universo inteiro
trema, o céu exulte, quando no altar, nas mãos do sacerdote, estiver Cristo filho de Deus
vivo». O que perturba o santo de Assis é o amor de Jesus levado até à humildade
inconcebível: «Ó admirável altura, ó dignidade maravilhosa! Ó humildade sublime! Ó
sublimidade humilde, que o Senhor do universo, Deus e Filho de Deus, se humilhe a ponto de
se esconder, pela nossa salvação, no pequeno pedaço de pão!».
Por isso ele considerava grande falta de amor a ausência da missa quotidiana. Portanto, não só
participava pelo menos numa missa, mas quando estava enfermo, na medida do possível, pedia
para que celebrassem a missa na sua cela, ou pelo menos pedia que lhe lessem a página do
Evangelho do dia.
Francisco ensina como receber a sagrada comunhão: «Comungava muitas vezes – diz Tomás de
Celano – e com tanta devoção que tornava devotos também os outros». É suficiente pensar
que logo depois da comunhão «muitas vezes entrava em êxtase». E Tomás de Celano revelanos o ânimo de Francisco escrevendo que «quando recebia o Cordeiro imolado, imolava o
espírito naquele fogo, que ardia sempre no altar do seu coração».

Francisco preparava-se para a sagrada comunhão com um cuidado muito atento: não só a sua
vida santa, rica de heroísmos quotidianos, mas também a confissão sacramental devia
preparar todas as vezes a sua alma para receber Jesus eucarístico com o máximo candor de
graça. Naquela época não podia comungar mais do que três vezes por semana: pois bem,
Francisco confessava-se três vezes por semana. Quando se ama, quer-se agradar à pessoa
amada, doando-lhe tudo o que a possa rejubilar. A alma purificada pelo sacramento da
confissão torna-se uma habitação cheia de candor e de perfume para Jesus, hóstia imaculada.
Francisco não só o sabia e o fazia, mas recomendava-o a todos com fervor seráfico. Dirigindose aos fiéis Francisco escrevia que Jesus «quer que todos sejam salvos por Ele, e que Ele seja
recebido com coração puro e corpo casto. Mas são poucos os que o querem receber...». E
dirigindo-se aos governantes do povo: «Aconselho-vos, senhores, a pôr de lado qualquer cura e
preocupação e a receber devotamente a comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso
Senhor Jesus Cristo».
Além disso, quando se ama vê-se com olhos de amor não só a pessoa amada, mas também tudo
o que lhe diz respeito. Neste sentido, São Francisco cultivou a tensão altíssima de amor quer
à adoração da eucaristia, quer à veneração por tudo o que se refere à eucaristia, isto é, às
igrejas e aos sacerdotes.
A paixão de amor pela adoração eucarística era tão fervorosa em Francisco, que não foram
poucas as noites inteiras por ele transcorridas aos pés do tabernáculo. E se por vezes o sono
se apoderava dele, adormecia por alguns minutos nos degraus do altar, e depois recomeçava
incansável e fervoroso.
Para Francisco, a fé na Eucaristia é um todo com a fé na Santíssima Trindade e no Verbo
encarnado. E queria que fosse assim para todos. Por isso, escrevia com vigor e ardor: «O
Filho, enquanto Deus como o Pai, em nada difere do Pai e do Espírito Santo. E então quantos
se detiveram unicamente na humanidade do Senhor Jesus Cristo e não viram nem acreditaram
no Espírito de Deus, que Ele é verdadeiro Filho de Deus, foram condenados; de modo
semelhante agora todos os que vêem o sacramento do corpo de Cristo, o qual é sacrificado no
altar mediante as palavras do Senhor, mas para o ministério do Sacerdote, sob as espécies do
pão e do vinho, e não vêem nem crêem, segundo o Espírito de Deus que Ele é deveras o
Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, são condenados». E mais adiante
continua a sua admoestação com uma comparação eficaz: «Assim como apareceu aos santos
apóstolos em verdadeira carne, assim agora se mostra a nós no pão consagrado; e assim como
eles com o olhar físico só viam a sua carne mas, contemplando com o olhar da fé, acreditavam
que Ele é Deus, é também nós, vendo o pão e o vinho com o olhar do corpo, vemos e
firmemente cremos que o seu Santíssimo Corpo e Sangue são vivos e verdadeiros».
Esta fé e este amor chegarão ao ponto de lhe fazer exclamar várias vezes que «do altíssimo
Filho de Deus não vejo nada mais corporalmente, neste mundo, do que o Santíssimo Corpo e o
Sangue (...) E quero que estes Santíssimos mistérios sejam honrados, venerados e colocados
em lugares preciosos antes de todas as coisas».
O amor à Eucaristia é inseparável do amor à casa do Senhor. Não se pode amar Jesus e
descuidar a sua habitação. Também sobre isto Francisco deixou uma lição maravilhosa em

fervor e prática. Pessoalmente ele preocupava-se com a limpeza das igrejas, dos cálices e das
píxides, das toalhas e das hóstias, dos vasos de flores e das lâmpadas.
Exortava os ministros do altar a serem fervorosos e fiéis ao circundar o Santíssimo
Sacramento com todas as decorações e reverências. Dirigindo-se aos guardiães afirmava:
«Peço-vos, mais do que se o fizesse a mim mesmo, que quando for conveniente e virdes que é
necessário, supliqueis humildemente aos sacerdotes para que venerem acima de tudo o
Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo (...) Os cálices, os corporais, os
ornamentos dos altares e tudo o que diz respeito ao Sacrifício devem ser preciosos. E se o
Santíssimo Corpo do Senhor for colocado de modo mísero num lugar qualquer, segundo o
preceito da Igreja, seja por ele colocado num lugar precioso, conservado e levado com grande
veneração e seja dado devidamente aos outros (...) E quando é consagrado pelo sacerdote no
altar e levado a qualquer lugar, todos, de joelhos, prestem louvor, glória e honra ao Senhor
Deus, vivo e verdadeiro».
Quando chegava a uma cidade, depois de ter pregado ao povo, normalmente reunia a parte do
clero e falava destes problemas com fervor apaixonado, recorrendo até à ameaça das penas
eternas: «Não se comove o nosso ânimo – exclamava – sabendo que o Senhor, tão bom, se
confia nas nossas mãos e nós podemos tocá-lo e recebê-lo?». Ou ignoramos que cairemos nas
suas mãos? Corrijamo-nos decididamente, portanto, destas e de outras coisas, e onde quer
que se encontre o Santíssimo Corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, colocado e deixado
indignamente, retiremo-lo daquele lugar e coloquemo-lo e encerremo-lo num lugar precioso».
Ainda mais correctamente, o próprio Francisco indo pregar pelas cidades e aldeias «levava
consigo uma vassoura para limpar as igrejas», como refere a Legenda perusina, porque «sofria
muito se entrasse numa igreja e a visse suja», o que fazia com que recomendasse aos
sacerdotes «de ter o máximo cuidado em manter limpas as igrejas, os altares e todas as
alfaias que servem para a celebração dos mistérios divinos».
Se a isto acrescentarmos que Francisco pedia a Clara que preparasse os corporais para doar
às igrejas pobres e que ele mesmo por vezes preparava os vasos de flores para o altar,
podemos ter uma ideia mais completa do seu fervor eucarístico.
Por fim, o que dizer da veneração de Francisco pelos sacerdotes? É suficiente voltar às
palavras do seu testamento: «O Senhor deu-me e continua a dar-me tanta fé nos sacerdotes
que vivem segundo a forma da Santa Igreja romana, devido à sua ordem, que se me
perseguissem desejo recorrer a eles e não quero considerar o seu pecado, porque neles vejo o
Filho de Deus».
Aos mesmos sacerdotes ele diz com amor: «Cuidai da vossa dignidade, irmãos sacerdotes, e
sede santos porque Ele é Santo. E assim como o Senhor Deus vos honrou acima de todos os
homens, por este mistério, assim vós mais do que qualquer outro homem amai-O e honrai-O».
É deveras inefável a dignidade daquele que «personaliza Cristo» e está chamado a ser em
toda a parte «presença de Cristo» e a pensar, falar e agir em tudo «como Cristo».
Por isso Francisco preocupa-se com que os sacerdotes possam celebrar sempre «a missa
puros e, cheios de pureza, cumpram com reverência o verdadeiro sacrifício do Santíssimo

Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, com intenção santa e pura». Que eles tenham
sempre a máxima devoção e o máximo candor da alma, com a perfeita obediência a todas as
normas da Igreja e com toda a delicadeza ao levá-lo nas mãos e ao distribuí-lo aos outros,
fazendo assim admirar até os anjos que os assistem.
Francisco não se cansa de recomendar aos sacerdotes sobretudo a humildade, referindo o
exemplo do próprio Jesus que «todos os dias se humilha, como quando desceu da sede real ao
seio da Virgem: de facto, todos os dias Ele mesmo vem a nós sob aparência humilde, todos os
dias desce do seio do Pai ao altar nas mãos do sacerdote».
E as mãos do sacerdote deveriam ser puras como as de Nossa Senhora, recomenda o padre
seráfico, exprimindo-se com estas palavras sublimes: «Ouvi, meus irmãos. Se a BemAventurada Virgem é tão honrada, como é justo, porque o levou no seu santíssimo seio (...)
quanto mais deve ser santo, justo e digno aquele que o toca com as suas mãos, recebe no
coração e nos seus lábios e oferece aos outros, para que o comam, Ele já não morredouro, mas
eternamente vivo e glorificado, sobre o qual os anjos desejam fixar o olhar».

