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EXPERIÊNCIA ASSIS
encontro com o ponto de partida
“

Rubens Nunes da Mota1

_________________
   _________________

 O autor partilha vivências espirituais de sua visita aos lugares franciscanos, com 
o grupo “Experiência Assis”; em seguida sistematiza intuições inspiradoras de Francisco e 
Clara de Assis no tocante à espiritualidade, no seguimento de Cristo 

 Experiência Assis, itinerário vocacional, franciscanismo.
: L’Autore  commenta alcuni aspetti di sua visita ai luoghi francescani, nel gruppo 

brasiliano “Experiência Assis”. In seguito commenta alcune intuizioni ispiratrici di Frances-
co e Chiara d’Assisi, riguardo la spiritualità e il seguimento di Cristo.

Por acreditar que a Experiên-
cia Assis, mesmo sendo uma experi-
ência pessoal, não deve ficar somente 
com quem a faz, busco fazer destas 
linhas uma partilha das vivências que 
tive neste tempo2.1. 

1  Capuchinho da Província do Brasil Central, Rubens 
é psicólogo especializado em Terapia sistêmica para 
casal e família pela Universidade Católica de Goiás, 
mestrando na Universidade Católica de Brasília e asses-
sor da CRB Nacional para Juventudes.

2  A experiência foi realizada com um grupo de 35 pes-
soas (religiosas, religiosos e leigos/as franciscanos/as) com 
a promoção e coordenação da FFB – Família Franciscana 
do Brasil, entre os dias 02 de maio e 05 de junho de 2011.

A forma de escrever traz 
duas dimensões. Uma apresenta 
as impressões pessoais, ou seja, o 
que foi possível aprender em cada 
etapa, quais os principais desafios 
e ajudas que tive e o que consegui 
assimilar. A outra dimensão é a ela-
boração a partir da teologia e espi-
ritualidade francisclariana, ampara-
da em alguns autores e na memória 
dos cursos pelos quais passei para 
tornar a experiência uma partilha 
sistematizada. 
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Nesta partilha, a preocupação 
é mais com a vivência do que com os 
conteúdos, tendo menos rigor cientí-
fico com as citações bibliográficas e 
mais atenção com os sentimentos e 
intuições. 

A EXPERIÊNCIA ASSIS

Começo apresentando alguns 
relatos sobre a Experiência Assis, 
cuidando para não tirar o brilho da 
novidade que será para aqueles/as 
que ainda farão esse caminho. A li-
berdade nesta apresentação se deve 
à crença de que cada experiência é 
única. Assim, manifestando meus 
sentimentos a partir da experiência, 
não creio interferir negativamente em 
experiências que outros grupos farão, 
pois cada grupo dá a tonalidade espe-
cífica no itinerário proposto.

Primeiros momentos

O primeiro desafio que a Ex-
periência Assis apresenta é o de dei-
xar uma agenda sobrecarregada de 
atividades para ficar mais de um mês 
“longe” do trabalho. Esse é um pro-
cesso difícil que nos coloca diante do 
paradoxo: ativismo/necessidades. O 
primeiro momento foi no Brasil, na 
cidade de São Paulo, com cinco dias 
para conhecimento mútuo do grupo. 

Este tempo ajudou muito como etapa 
de passagem: do ativismo do dia-a -
dia para um tempo distante das tare-
fas diárias. 

Outra ajuda veio do esque-
ma oferecido pela equipe da Família 
Franciscana do Brasil (FFB). Mo-
mentos fortes para mútuo conheci-
mento do grupo, com apresentações 
insistentes para se aprender os no-
mes. Tanto os momentos orantes bem 
preparados quanto as temáticas sobre 
Francisco e Clara de Assis contribu-
íram para ir assimilando que estáva-
mos nos preparando para um tempo 
especial, para a Experiência Assis.

As principais sensações e 
aprendizados deste primeiro momen-
to foram no sentido de perceber que 
estava entrando num tempo de graça 
e que esta oportunidade poderia aju-
dar em meu crescimento pessoal pro-
porcionando mudanças necessárias 
diante do projeto de vida, enquanto 
franciscano-capuchinho.

Tempo em Roma 

A cidade provocou admiração 
pela história, possível de ser vista e 
tocada. Perceber ao vivo e a cores 
traços e ruínas de uma realidade até 
então conhecida somente por estu-
dos e narrações, provocou reflexões 
sobre as construções e os povos que 
as edificaram. Senti-me ajudado pela 
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caminhada com o grupo e o itinerário 
proposto pela equipe, mesmo que te-
nha sentido falta de conhecer lugares 
históricos franciscanos na cidade, es-
pecialmente dos Capuchinhos. Ao fi-
nal foi possível ficar com a sensação 
de aprendizado e valorização diante 
da assimilação de tamanha grandeza.

A cidade/estado do Vaticano 
foi o segundo lugar a ser visitado. 
Confesso que tinha receio da minha 
reação diante da imagem de ‘pompo-
sidade’ que fui formando a partir de 
tudo o que já havia ouvido sobre o 
ouro que reveste as imagens e altares, 
atrelado a certa ‘frieza’ do lugar pro-
vocado pelo turismo religioso. Para 
minha surpresa não tive confirmação 
desta imagem negativa da sede da 
Igreja Católica. Ao contrário, senti 
grande admiração diante da arte cate-
quética, um olhar curioso sobre toda 
construção e história, como compre-
ensão das contribuições que a insti-
tuição pode dar à unidade e missão. 
Teve especial contribuição para as-
similação destes valores a figura do 
Papa João Paulo II. Sua beatificação 
tinha acontecido oito dias32antes de 
nossa visita ao Vaticano. Ainda ha-
via um clima bonito e comovente do 
impacto do acontecimento em toda a 
cidade de Roma, com cartazes, fai-
xas e banners espalhados por todos 

3  Beatificação do Papa João Paulo II, 01 de maio de 
2011.

os lugares. Além da visita à estrutu-
ra, participamos da audiência com o 
Papa que trouxe algumas sensações 
distintas: Inicialmente uma expectati-
va pelo encontro e pelas palavras que 
iria proferir, porém depois de quatro 
horas de espera na praça com um dia 
bastante quente, veio o cansaço e 
com ele menos empolgação. Contudo 
o sentimento de alegria quando sau-
dou o Brasil, especialmente quando 
pronunciou ‘família franciscana’, de 
respeito e aprendizado com suas pa-
lavras sobre a valorização da dimen-
são religiosa diante de uma cultura 
racionalista que nega o sagrado. Senti 
que ajudou nesta etapa da experiência 
no Vaticano a perceber a empolgação 
do grupo da FFB e a quantidade de 
pessoas de diversos países que ali se 
fazem presentes todas as quartas-fei-
ras para ouvir e ver o Papa.

O último momento em Roma 
foi para visitas às principais basílicas 
e o cemitério subterrâneo. Além da 
basílica de Pedro, onde já havíamos 
estado, foram visitadas outras três: 
São João de Latrão, onde renovamos 
o batismo, Santa Cruz de Jerusalém 
e São Paulo. Senti-me ajudado pelas 
colocações da coordenação para que 
não julgássemos a história a partir do 
ouro e demais elementos ‘luxuosos’ 
que víssemos, evitando comparações. 
Com esta visão as visitas desperta-
ram admiração, olhar curioso diante 
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da história de evangelização que per-
passava aqueles lugares de figuras 
marcantes e valorização de todo pro-
cesso de construção. Ver o cemitério 
onde eram enterrados os primeiros 
cristãos trouxe à tona a coragem dos 
primeiros mártires. As principais sen-
sações foram de: respeito pela Igreja 
instituição; valorização da história; 
admiração pelas edificações; o cuida-
do e zelo com o patrimônio para que 
as gerações continuem fazendo essa 
experiência, bem como a experiência 
de oração, especialmente na basílica 
da cruz de Jerusalém.

Assis

 Por perceber a maior influên-
cia dos conteúdos e vivências pesso-
ais na Experiência Assis, o relato dos 
lugares por onde Francisco, Clara e 
seus companheiros passaram e vive-
ram será acompanhado de algumas 
reflexões que tanto me ajudaram. Seu 
conteúdo não é o mesmo que foi ofe-
recido pela equipe de coordenação, 
pois, como disse acima, não quero ti-
rar a novidade a quem ainda fará essa 
experiência.
 Recorro a alguns autores que 
conheci em Assis, mas a maior par-
te do conteúdo, que tanto marcou a 
experiência, é memória do curso de 
Teologia e Espiritualidade Francis-
cana que fiz em Córdoba, oferecido 

pela Família Franciscana da Argenti-
na, em janeiro dos anos 1998 a 2000. 
Lanço mão de anotações tomadas, 
especialmente, dos professores Jerô-
nimo Bórmida, OFMCap e Jorge Pei-
xoto, OFMConv.

A espiritualidade franciscana 
na Experiência Assis

A cidade de Assis e demais lo-
calidades por onde Francisco e Clara 
passaram expressam a espiritualidade 
francisclariana desde seu clima e am-
biente até suas paredes e itinerário re-
ligioso. Porém o grande desafio que 
senti pode ser expresso na seguinte 
pergunta: Como esta história e espi-
ritualidade podem continuar ajudan-
do na fidelidade a Jesus Cristo e no 
seguimento às inspirações de Fran-
cisco e Clara hoje? Esta pergunta me 
fez recorrer às intuições e itinerário 
percorridos por estes pobrezinhos de 
Assis.

Creio que a fidelidade ao pro-
jeto de Francisco e Clara passa pela 
compreensão do propósito que tive-
ram, ou seja, a vivência de uma espi-
ritualidade que os ajudou a encarnar 
a proposta de Cristo. Esta espirituali-
dade, aqui chamada de francisclaria-
na, foi interpretada sistematicamente 
pela Escola Franciscana tendo como 
inspiração a liberdade criadora de 
Deus na pobreza e na alegria 

, a partir da percepção dos dois 
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grandes personagens de Assis. Sua 
fecundidade espiritual foi interpreta-
da, filosófica e teologicamente, como 
uma construção inteligente a partir 
da vivência cotidiana dos dois ide-
alizadores e pelos que ingressaram 
nas ordens e congregações religiosas, 
enriquecendo-as com seus carismas 
individuais, e a partir da realidade 
atual. 

Algumas características da 
Escola permitem perceber as bases 
sólidas para leitura e construção des-
te conteúdo que tanto nos ajudam, 
distantes daquele tempo de Francisco 
e Clara que somos, na vivência das 
primeiras inspirações. O conteúdo 
aqui utilizado foi transmitido pelos 
mestres citados acima, possibilitando 
a construção do caminho aqui inicia-
do com pressupostos que são indis-
pensáveis na introdução deste tema. 
A tríade Presépio, Cruz e Eucaristia 
não inclui compreensões sistemati-
zadas teologicamente por Francisco 
e Clara de Assis, mas intuições vi-
venciadas por eles e, posteriormente, 
organizadas por uma grande Escola 
de teólogos e filósofos franciscanos. 
Para entender esta proposta, vejamos 
quais foram os critérios que a escola 
utilizou para sistematizar a proposta 
de vida e intuições primeiras.

O ponto de partida é a expe-
riência de Francisco e Clara de Assis 
no movimento laical-evangélico da 
época. A experiência carismática des-

tas duas figuras marcantes é o ponto 
de partida desta sistematização, tida 
aqui como experiência fundante. É 
uma experiência na qual será neces-
sário saber distinguir o que é próprio 
do tempo e o que é novidade e profe-
cia. Tanto o franciscano como a fran-
ciscana devem se remeter permanen-
temente a esta experiência fundante e 
original sem intenções de reeditar as 
características histórico-sociais da-
quele tempo, mas, somando ao caris-
ma pessoal, vivê-lo contextualizado.

Tentarei, mais do que um 
mero relato, fazer uma reflexão, ten-
do os lugares visitados como ponto de 
partida. Seguirei a ‘lógica’ que sinte-
tiza a espiritualidade francisclariana 
proposta pela escola franciscana da 
qual fiz experiência43, a saber, a tría-
de: Presépio, Cruz e Eucaristia. Esta 
teologia franciscana será somada a 
alguns dos elementos que a Família 
Franciscana compreendeu como ori-
ginários dos carismas de Francisco e 
Clara, para tentar sistematizar a Ex-
periência Assis.

Porciúncula: luzes para o itine-
rário vocacional

A beleza da Igrejinha den-
tro da grande Basílica desperta um 
encantamento indescritível. Após o 
impacto inicial, rezando dentro da 

4  Curso de Espiritualidade e Teologia Franciscana 
pela Família Franciscana da Argentina, Córdoba, Ar-
gentina (1998-2000).
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capela de Nossa Senhora dos Anjos, 
percebendo o itinerário percorrido 
por Francisco e Clara, voltei à per-
gunta feita pelo jovem de Assis dian-
te da angústia vocacional: ‘Senhor, 
que queres que eu faça?’. A crise que 
impulsionou Francisco mexeu muito 
comigo, ao ponto de perceber naque-
la angústia a origem da busca voca-
cional que teve como desdobramen-
to um projeto de vida assumido por 
tantas pessoas desde há 800 anos. Foi 
buscando que Francisco teve respos-
ta. 

Não é exatamente uma res-
posta. É uma busca constante que 
move para edificação de um itinerá-
rio vocacional que se torna resposta 
para suas inquietações. Nesse proces-
so vocacional o Evangelho, e não a 
racionalidade e especulação teórica, 
se torna a base e o ponto de partida 
ao ponto de tornar-se a vida e regra. 
Visitando, rezando e contemplando a 
Igreja de Santa Maria dos Anjos, foi 
marcante perceber o lugar onde Fran-
cisco ouviu as passagens do Evange-
lho que se tornaram orientação para 
compreender o chamado que orien-
tou a experiência nascente. Francisco 
segue literalmente o que ouve; recor-
re ao Evangelho para compreender 
como organizar a vida feita em frater-
nidade. A estruturação dessa vivência 
fraterna teve inspiração na revelação 
do amor gratuito, pobre e humilde 
do presépio e da cruz. São estes ele-

mentos que dão horizonte próprio à 
identidade franciscana, definindo o 
itinerário a partir da presença gra-
tuita de Deus. A compreensão dessa 
gratuidade, por Francisco e Clara de 
Assis, proporciona uma vida que é 
convivência e presença. Essas duas 
testemunhas revelam uma linguagem 
que reenvia ao limite do horizonte 
que é Deus. 

Sendo elemento básico do 
carisma de todo franciscano e fran-
ciscana, a vivência fraterna foi bem 
intuída pela escola teológica. Não há 
uma receita mágica, mas é simples por 
encontrar no cotidiano seus ingredien-
tes. Não só a vivência fraterna, mas a 
elaboração e a construção da teologia 
franciscana encontram Deus no coti-
diano, a partir da vida mesma carac-
terizada por uma linguagem cordial e 
afetiva, mais do que cerebral. Esta é a 
leitura que a escola faz da experiên-
cia de Francisco e Clara: a de uma co-
municação teofânica e não conceitual 
abstrata, na qual não se exclui a razão, 
mas se a incorpora. Por isso, desde a 
escola franciscana, se pode dizer que 
“a lógica das mãos é mais evidente do 
que a lógica das palavras”.

Vocação que revela o rosto de 
Cristo 

É possível perceber a vocação 
de Francisco e Clara em cada lugar 
por onde passaram, viveram e pre-
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garam. São Damião é um lugar que 
mostra como foi Clara, essa mulher 
afável, com suas irmãs, amante de Je-
sus Cristo. Na basílica consagrada à 
Santa, está um crucifixo similar ao de 
São Damião, que traz o sofrimento de 
Jesus crucificado. Segundo informa-
ção do guia, esse crucifixo foi enco-
mendado por Clara, mostrando qual 
Cristo ela contemplava.

Já Francisco tem sua vocação 
expressa em todo e qualquer lugar, 
pois foi um homem itinerante. Con-
tudo o impacto maior foi nos eremi-
térios, especialmente nas grutas que 
escolhia para seu contato com Deus. 
Em visita ao eremitério de La Fores-
ta, onde, atualmente, se acolhem de-
pendentes químicos e outros tipos de 
dependentes, foi marcante ouvir do 
coordenador do grupo, também re-
cuperando, que, ali, o principal trata-
mento é o trabalho na enxada e a ora-
ção. A conversão e correção que se dá 
no dia-a-dia de Francisco e Clara de 
Assis, sob a ‘lógica das mãos’, que 
move o franciscanismo, foram total-
mente assimiladas por esse grupo.

Essa lógica vivencial surgiu 
da experiência que Francisco e Clara 
fizeram de Jesus. É a experiência co-
tidiana que tem no Senhorio de Deus 
e na minoridade de vida sua orienta-
ção básica. A expressão utilizada por 
Jesus, para indicar esse Senhorio de 
Deus na história, é “Reino de Deus”. 
É a novidade da ação de Deus na his-

tória humana na chave de gratuidade 
e amor que se doa. É a presença sal-
vadora do amor que se entrega total-
mente ao outro. 

A experiência de Jesus centra 
-se em um Deus que é Pai, Amor sem 
limites. Não é o Deus reduzido à ob-
servância da Lei. Em Jesus o ofereci-
mento de Deus se fez pleno, presente 
e total, por isso Jesus é o sentido de-
finitivo de todo homem e da mesma 
história. Na humanidade como forma 
de pobreza e de cruz, em seu projeto 
de vida e fidelidade obediente ao Pai, 
se realiza a salvação. Deus é o amor 
que, livremente, se doa em pobreza 
e humildade, desde o presépio até a 
páscoa, ou seja, sua paixão, cruz e 
ressurreição.

Francisco vai assimilando 
aos poucos o rosto desse Jesus que 
antecipa e implanta o Reino dos 
Céus aqui na terra através de seus 
feitos. É a humanidade pobre e hu-
milde, do enviado do Pai, a fonte de 
principal inspiração para esses íco-
nes de Assis. Francisco, ao se fazer 
penitente como mendigo disponível 
a essa nova presença, se põe no ca-
minho do discipulado do Mestre e 
enfrenta o conflito do eu possessivo 
para abrir-se totalmente à dimensão 
da pobreza, do mistério e da gra-
tuidade, chegando ao ponto de, nas 
suas relações com o Senhor Altíssi-
mo, chamar de dama à pobreza e de 
dar o beijo no leproso.
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Jesus Cristo pobre e humilde é 
a origem e fonte da espiritualidade de 
Francisco e Clara de Assis. Tal é tam-
bém o rosto que constitui a base da 
identidade e especificidade de sua teo-
logia e espiritualidade, depois chama-
da de espiritualidade franciscana. Essa 
espiritualidade torna-se um movimen-
to cheio de entusiasmo que parte da 
humanidade de Jesus, revelada em seu 
itinerário que é o presépio, a cruz e a 
eucaristia. Sua instituição nasce de um 
carisma que é graça revelada; a orga-
nização da espiritualidade parte desse 
carisma, não se apegando à expressão 
institucional, nem às categorias socio-
lógicas do poder institucional.

Presépio em Greccio: opção 
pela humildade de Deus 

Reviver o presépio em Grec-
cio revela como Francisco se aproxi-
mou do mistério da encarnação, en-
focando a pobreza e o amor de Deus. 
Montar o cenário do presépio já foi 
uma expressão do quanto Francisco 
tinha conseguido compreender da op-
ção de Deus de se encarnar, de forma 
pobre e humilde, ao ponto de fazer 
desta forma a máxima de sua vida, o 
dom maior, chamando de dama a po-
breza. Clara tem a mesma inspiração 
e segue com radical rigor essa opção, 
chamando-a de santa pobreza.

A vocação e espiritualidade 
francisclariana serão uma expressão 

de fé no mistério desse amor gratui-
to, capaz de enfrentar a lógica de uma 
racionalidade que se autocria como 
legitimação do poder e da autosufici-
ência. A encarnação do Filho revela o 
verdadeiro rosto da transcendência e 
o seu modo de atuar na historia. Fran-
cisco e Clara vêem na encarnação a 
manifestação total e plena que revela 
a humildade de Deus e por esta se tor-
nar a motivação e inspiração. 

No itinerário vocacional fran-
cisclariano, a pobreza não é fim em si 
mesma, mas atitude fundamental que 
leva ao despojamento, ao esvaziamen-
to e à desapropriação para, assim, dar 
lugar a Deus como o Outro, humilde 
e pobre em Jesus Cristo. A pobreza de 
Jesus será o sentido e a orientação de 
sua própria existência. A celebração 
em Greccio é o próprio anúncio do 
mistério da encarnação, da “kénosis” 
que mostra esse Deus que se inclina 
e, abaixando-se, desapropria-se de sua 
divindade e se faz humilde. Os dois 
vocacionados de Assis fazem a leitu-
ra para suas vidas deste grande feito, 
pois, se Deus se esvaziou de sua di-
vindade fazendo-se humilde, somente 
o vazio humano será condição para se 
chegar ao divino. Vazio este que não 
será ausência de sentido, mas, ao con-
trário, presença de uma opção nítida 
pela pobreza do amor que é o próprio 
Deus em Jesus Cristo.  

Ao montar o presépio em 
Greccio, Francisco não só dá novo 
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formato catequético à pedagogia ecle-
sial, mas vê, admira e se deixa cativar 
pelo amor divino que se faz pobre e 
humilde. Mesmo que muitos movi-
mentos da época buscassem a men-
dicância, é em Francisco e Clara de 
Assis que a encarnação ganha formato 
teológico existencial. Jesus humilde e 
pobre é a revelação do amor humilde 
de Deus que possibilita uma resposta 
humilde e pobre do ser humano. É vi-
vendo na condição da existência hu-
milde e pobre que se chega à plenitude 
da revelação da vida de Jesus. Esta é 
a intuição e opção mais relevante na 
proposta franciscana. A humildade de 
Deus revelada em todas as coisas e, 
sobretudo, manifestada em Jesus Cris-
to é o resumo da experiência destes 
dois penitentes de Assis. 

A lógica desta teologia con-
siste em perceber que, para se en-
contrar com o ser humano, Deus se 
insere despojado no mundo. Chega à 
radicalidade deste despojamento na 
cruz, como símbolo de serviço incon-
dicional de si mesmo na história. 

Cruz: humildade de um Deus 
que se submete 

Foi na Igreja destruída que 
Francisco ouviu a voz de Deus atra-
vés do crucifixo de São Damião. Me-
diante a angustiante busca de respos-
ta, Francisco ouve do crucifixo: “vai 
e reconstrói a minha Igreja”. 

São duas grandes dimensões 
que percebo nessa frase. A primeira 
está na beleza das construções rústi-
cas, edificadas por Francisco e seus 
primeiros companheiros. Não vejo 
um equívoco nesta primeira compre-
ensão sobre o chamado, mesmo por-
que foi para os leprosos, excluídos 
das Comunas, que Francisco recons-
truiu as Igrejas, mas percebo estes 
primeiros gestos como parte de seu 
processo vocacional. Talvez fosse 
um limite de compreensão se Fran-
cisco continuasse edificando Igrejas 
no resto de sua vida, entendendo esta 
tarefa como único chamado. Acredito 
que as primeiras motivações não de-
finem uma vocação, mas o processo 
de discernimento que é feito a partir 
das primeiras inclinações.  

A segunda é a importância da 
cruz na vida de Francisco. E, aqui, 
quero deter-me. Chamou-me muita 
atenção que em todos os lugares vi-
sitados - Igrejas e eremitérios - a cruz 
sempre está presente. Este é um si-
nal vocacional forte, não foi somente 
uma motivação inicial, como o da re-
construção de Igrejas. Desde o início, 
com o crucifixo de São Damião, o 
Crucificado se tornou horizonte para 
o pobrezinho de Assis.

Na basílica, dedicada ao será-
fico pai, onde se encontra seu túmulo, 
foi convidativo à reflexão ver o cruci-
fixo e o sacrário na frente dos restos 
mortais de Francisco de Assis. A or-
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dem simbólica é bastante significati-
va: primeiro o sacrário, depois a cruz 
e o túmulo. É uma bela imagem que 
faz perpetuar a conformidade de vida 
entre Francisco e Jesus, que em vida 
buscou assemelhar-se de tal forma a 
Jesus ao ponto de receber os estigmas 
no Monte Alverne, expressão máxi-
ma de sua aproximação ao Verbo en-
carnado, e de ser considerado outro 
Cristo. Sua morte, por fim, continua 
indicando para Jesus. 

A visita à Igreja de São Da-
mião trouxe a imagem forte de Santa 
Clara de Assis, tanto por ser um lu-
gar onde Francisco a deixou aloja-
da, quanto por haver ali presença de 
Clarissas ainda hoje. O amor e dedi-
cação de Francisco ao Crucificado é 
muito bem expressa em um quadro 
em que Francisco e Cristo estão na 
Cruz. Este quadro se encontra no ere-
mitério de Montecasale. Clara, ao ver 
como Francisco seguia Jesus, passou 
a amá-lo e uniu-se a ele para viver a 
mesma experiência evangélica (Car-
ballo, 2004). Francisco é para Clara 
aquele que indica o caminho, Clara é 
para Francisco a conselheira e luz. 

Estigmas: conformidade com o 
projeto de Cristo

A chegada no Monte Alverne 
teve uma primeira sensação distinta 
dos demais lugares. Vendo a grande 
estrutura, crianças/estudantes, saindo 

do local em grande festa e barulho, 
trouxe uma impressão de que não era 
este o lugar em que Francisco fez sua 
grande experiência de Deus. Contudo, 
bastou entrar na gruta, em que nosso 
Seráfico pai ficava, para mudar esta 
imagem. O misto entre a beleza natu-
ral do lugar com o significado do que 
viveu Francisco, trouxe uma sensação 
incrível que me levou a uma experiên-
cia de Deus única. A beleza e o silên-
cio do ‘  remetem à busca da 
última resposta de Francisco. A vida 
toda deste pobrezinho já mostrara sua 
sintonia com Jesus, mas a crise des-
pertada na Ordem, pelas formas dis-
tintas como os novos companheiros 
de Francisco divergiam de sua intui-
ção primeira e carisma pessoal, fez 
com que Francisco empreendesse uma 
nova busca de resposta, um sinal que 
lhe mostrasse estar certo em sua voca-
ção, no itinerário percorrido.

As fontes franciscanas54, como 
por exemplo os primeiros capítulos 
dos Fioreti, propõem um Francisco 
como sendo um “ ” (

), buscando um paralelismo e 
uma analogia com um sistema clássico 
da escolástica. Esta reprodução não é 
um capricho de Francisco, pois se tra-
ta de uma busca profunda de sintonia 
com a missão e a vida de Jesus. Re-

5  Outros textos das Fontes franciscanas trazem nar-
rativas semelhantes e com interpretações similares: 1Cel 
84; 115; LM 12,1; TC 48; Fior 13.
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produz porque simpatiza com Ele, se 
identifica com seu sentir, deseja par-
ticipar do mesmo mistério e missão, 
pretende uma vida semelhante a sua. 
Os gestos externos revelam, sacra-
mentalizam e significam o projeto in-
terior de Francisco. Sua vida humana 
não é uma soma de atos, mas emerge 
como realidade de uma estrutura pro-
funda e da orientação fundamental de 
sua pessoa. Na busca angustiante por 
uma confirmação do itinerário per-
corrido, Francisco procura e encontra 
sintonia entre a experiência que faz e 
o mistério, entre ele e o próprio Jesus. 
Esta experiência é sinalizada nos es-
tigmas. A identificação é desde a inte-
rioridade dos sentimentos e na realiza-
ção do projeto histórico do Reino. Em 
1Cel 115 se afirma: 

 
A própria vida de Francisco de 

Assis fez com que passasse pela his-
tória como “ ”, “

”, como a imagem renovada 
transmitida às pessoas de todos os 
tempos. Esta valorização de sua figu-
ra, iniciada no ambiente franciscano 
imediatamente depois de sua morte e 
posteriormente difundida no mundo 
cristão pela pregação, já foi confirma-
da ao longo dos séculos, não só pelo 
povo, mas também entre os teólogos 
e no magistério da Igreja. Não faltam 

motivos para tal acentuação, sendo o 
primeiro que, no plano histórico, a es-
tigmatização, fenômeno desconheci-
do no tempo de Francisco é imediata-
mente interpretado pelos franciscanos 
e o povo em geral como  último 
e definitivamente impresso por Cristo 
no homem que havia existido somente 
para Ele. Os estigmas vêm confirmar 
o que Francisco de fato se propôs, a 
saber, fazer de Cristo o motivo sufi-
ciente e único de sua existência.

Os estigmas, vistos como a 
busca de um sinal por parte de Fran-
cisco, mostram que a vocação não 
é algo que se atinge em termos de 
satisfação e plenitude em vida. Se 
houve uma grande crise que fez com 
que aquele jovem rico deixasse tudo 
e obedecesse ao Evangelho, no Al-
verne se expressa a grande angústia 
pela confirmação dessa caminhada. 
Por parte de Francisco é nítida a bus-
ca de conformidade com o projeto de 
Jesus Cristo, mas resta-nos perguntar 
se não estamos mais no plano de ide-
ologização da figura e obra do Santo 
de Assis e menos na vivência do seu 
testemunho em nosso cotidiano? 

Eucaristia: humildade e mino-
ridade perpetuadas
 

O terceiro pilar da teologia 
e espiritualidade francisclariana é a 
Eucaristia. Para Francisco e Clara, 
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Deus perpetua a pobreza do Presépio 
e a humildade da Cruz na minoridade 
da Eucaristia. A experiência religiosa 
de Jesus pobre e dos santos de Assis 
na relação viva que estabeleceram 
com Deus, são indicadas como os 
componentes essenciais da intuição 
fundante do carisma. Os pobres de 
Assis não tiveram uma experiência 
do divino desencarnada, ao contrário, 
o amor à Eucaristia levava à relação 
com Jesus, humilde e pobre, como 
sacramento do amor humilde de Deus 
no meio da humanidade.

Esta relação é expressa de for-
ma especial na Eucaristia, pois além 
da comunhão com Deus, estabelece 
a comunhão com os irmãos e irmãs 
através da fraternidade e de todas 
as criaturas. A atenção de Francisco 
e Clara ao itinerário de Jesus que se 
oferece como pão leva à fidelidade 
do projeto maior através da pobre-
za. Quem observar esta fidelidade 
pode ser uma pessoa da não posse, 
da não dominação e da não apropria-
ção. Pode chegar perto dos penitentes 
que se desnudaram de forma lúcida e 
criativa.

A Experiência Assis propõe 
uma conversão pessoal através do 
itinerário destas duas grandes figuras 
de Assis. Quem consegue de fato en-
trar no clima proporcionado, tende a 
se despojar das ‘mazelas’ traduzidas 
em forma de vícios adquiridos que 

impedem pôr-se no caminho para 
chegar à fidelidade a Jesus através da 
experiência de Francisco e Clara de 
Assis.

A Eucaristia é a expressão de 
Jesus Cristo pobre e humilde, origem 
e fonte da espiritualidade de Fran-
cisco e Clara, constituindo a base da 
identidade e especificidade da teo-
logia e espiritualidade no correr da 
história. A Eucaristia como venera-
ção à humildade de Deus que se faz 
um de nós na encarnação, como po-
bre que morre de forma humilhante, 
permanece entre nós de forma sim-
ples e singela, é a máxima desta pro-
posta teológica. Esta compreensão 
cria um novo paradigma cheio de 
entusiasmo pela veneração da santa 
humanidade de Jesus no presépio, 
na cruz e na Eucaristia, inauguran-
do um movimento preferencial pelos 
pobres, como nunca antes se havia 
vivido na Igreja.

Em todas estas manifesta-
ções e formas de presença, os san-
tos de Assis recebem, admiram e 
sentem-se chamados a corresponder 
sem reservas a Deus que se revela 
como amor, mas em forma despo-
jada, em vestimentas humildes, na 
pobreza. A pobreza e humildade de 
Deus são temáticas que constituem a 
centralidade da espiritualidade fran-
cisclariana e o devem ser na família 
franciscana. A pessoa que faz a ex-
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periência religiosa em Jesus pobre, 
se aproxima dos santos de Assis e da 
relação viva que estabeleceram com 
Deus, pois são estes os indicadores e 
componentes essenciais da intuição 
fundante do carisma.

Originalidade franciscana

Os estudos sobre a cristologia 
franciscana mostram que os santos 
de Assis não introduziram na espiri-
tualidade cristã elementos geniais ou 
grandes novidades. Garrido (2008) 
nomeia de ‘cristificação’ este itine-
rário percorrido por Francisco, con-
firmando que já fazia parte da vida 
cristã desde o início. Mesmo sem 
grandes novidades, Francisco e Clara 
iniciaram um novo modo de viver e 
pensar o mistério de Cristo e, portan-
to, de Deus e do ser humano. Neste 
sentido, não há uma nova cristologia, 
mas há a constituição de uma nova 
visão teológica e espiritual6.5. 

A Escola Franciscana defende 
que Francisco possui uma alta teolo-
gia, pois trata-se de uma fé inteligen-
te que nasce da pureza da contempla-
ção, no esforço de penetrar a vontade 
de Deus, expressa em sua revelação 
mais humana: a pobreza do Verbo 
que é intimamente ligada à vida. Não 

6  Estudos sobre a Escola Franciscana: curso de Teo- Estudos sobre a Escola Franciscana: curso de Teo-
logia e Espiritualidade Franciscana da Família Francis-
cana da Argentina.

pertence à ordem especulativa mais 
sim à ordem existencial. Assim será 
possível compreender Francisco e 
Clara de Assis a partir de suas vidas 
cotidianas, intensas na busca da iden-
tidade com o crucificado.
 É importante perceber os 
ideais e sonhos dos pobres de Assis 
para nos aproximarmos da experiên-
cia que os moveram. Ter esta percep-
ção é aproximar-se do caminho da 
espiritualidade franciscana, possi-
bilitando sua vivência e transmissão 
a outras pessoas. Tanto Francisco 
quanto Clara não quiseram propor 
um caminho original. Francisco, por 
exemplo, tem sonhos parecidos com 
seus contemporâneos. Pretende ser 
cavaleiro e nobre. A originalidade 
dos dois aparece no caminho percor-
rido, apontando para o seguimento 
fiel das pegadas e da vida de Jesus 
pobre e humilde. 
 Um seguimento sem fugas 
nem fantasias, buscando não uma re-
produção ou imitação estática, mas 
uma experiência profunda e interior. 
Foi a experiência feita, o caminho 
percorrido que levaram a uma cons-
ciência original fundada no amor gra-
tuito do Pai, que se expressa no amor 
humilde e crucificado do Filho. A 
originalidade está então na manifes-
tação da plenitude da humanidade e 
da pobreza que libera para a liberda-
de e para o amor. 
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Elaborando a experiência

Tentar sistematizar uma vi-
vência é um desafio enorme, mas se 
me propus este desafio foi motivado 
pelo desejo de contribuir para a cami-
nhada de franciscanos e franciscanas 
que, mesmo não tendo a oportunida-
de de fazer a Experiência Assis, po-
dem perceber um pouco de sua rique-
za. Nos itens acima, partilhei impres-
sões sobre os lugares francisclarianos 
e seu sentido teológico, agora desejo 
comentar alguns pontos pessoais a 
partir da Experiência Assis. 

Com toda esta bagagem posso 
relatar que houve um grande aprendi-
zado em toda Experiência Assis, em 
cada lugar, com cada vivência, refle-
xão e oração. No começo tive dificul-
dades para assimilar se estava mesmo 
em Assis. Tantas vezes vi aquele lu-
gar nos filmes e fotos, agora estava 
ali. Houve um encantamento com a 
beleza da natureza, uma admiração 
pela aparência da cidade que conser-
va suas características medievais, sua 
rusticidade, convidando-me, de for-
ma empolgante, a andar por suas ruas 
e visitar cada lugar, pois tudo fala de 
Francisco e Clara, e do começo des-
sas Ordens religiosas.

Senti-me muito ajudado pelo 
esquema da Experiência. Vou citar 
alguns aspectos marcantes, mas re-
lato melhor a influência da relação e 

dos acontecimentos abaixo. Tanto os 
eventos motivados pelo grupo - can-
tos e orações já no ônibus - quanto às 
iniciativas pessoais de caminhar pela 
cidade, tocar as paredes e muros aju-
daram a viver a experiência. Em cada 
lugar santo houve uma sensação dife-
rente. Ao chegar à cidade e já entrar 
na Basílica de Santa Clara, participar 
da missa silenciosa, sermos acolhidos 
por irmãs franciscanas, tudo ajudou 
muito. Além destas contribuições, 
marcou-me muito estar em um quar-
to com vista para cidade, campo e 
Basílica de São Francisco. Cada vi-
sita pelos lugares por onde viveram 
os santos, especialmente os eremité-
rios trouxeram sensações difíceis de 
assimilar, iam desde o encantamento, 
passando pela emoção, silêncio e res-
peito até uma busca profunda dessa 
história que eu tanto tinha estudado 
e com a qual agora estava tendo con-
tato.

Ao mesmo tempo em que per-
corríamos o itinerário de Francisco e 
Clara observando as belezas e difi-
culdades que passaram, tive oportu-
nidade para uma revisão do processo 
pessoal, reconhecendo as virtudes e 
trabalhando os limites. A revisão pes-
soal convida para revisão fraterna, 
percebendo onde ajudo e onde atra-
palho na convivência e construção 
comunitária. Inspirei-me em Wosh 
(2005), autora da abordagem sistê-
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mica, para compreender este movi-
mento entre o que acontece comigo e 
sua relação com o meio. Esta autora 
diz que a construção pessoal se dá a 
partir do aprendizado através das re-
lações. Quando trabalha sobre a pos-
sibilidade de ressignificar traumas e 
sair fortalecido de situações difíceis, 
a autora utiliza o termo resiliência 
para confirmar que é na convivência 
que se aprende, pois a pessoa resi-
liente é construída comunitariamente 
(Wosh, 2005).

Refiro-me a esta autora que, 
mesmo fora do campo religioso, atesta 
a importância da fraternidade, da con-
vivência para a construção da experi-
ência pessoal. Muitos outros autores 
trabalham o termo resiliência como 
capacidade pessoal de aprender com 
as adversidades da vida e saír fortale-
cidos dessas situações, porém o caris-
ma francisclariano aponta para as vir-
tudes construídas em fraternidade. Na 
Experiência Assis foi possível a opor-
tunidade de parar, refletir e aprender, 
percebendo esta construção conjunta. 
Posso exemplificar este aprendizado 
citando a parte mais obvia que foi o fi-
nanciamento da Experiência. No meu 
caso foi a Província que investiu nes-
se tempo de formação, por isto, vejo 
a coconstrução do aprendizado, como 
afirmou Wosh (2005).

Além desta exemplificação 
sobre a participação financeira da 

minha Província para que fizesse a 
Experiência Assis, houve, ao longo 
de minha história, pessoas e situações 
que passaram e continuam passando 
com as quais aprendi e aprendo. Este 
aprendizado vai integrando minha 
pessoa, formando minha identidade 
religiosa, meu ser franciscano-ca-
puchinho. Assim como a identidade 
francisclariana foi formada pela es-
cola franciscana, como já comentei 
acima, a identidade religiosa pessoal 
é formada pelas contribuições da his-
tória, da fraternidade, de cada convi-
vência e oportunidade que temos. 
 Perceber esta lógica da cons-
trução coletiva da pessoa ajudou-me 
a olhar a convivência fraterna como 
possibilidade, como escola para vida. 
Há muito, já havia compreendido 
que o carisma francisclariano não 
é uma uniformidade. Ao contrário. 
É na união da diversidade que está 
a riqueza desta espiritualidade que 
já tem mais de 800 anos. Toda esta 
história foi construída através dos ca-
rismas, dons de Deus, que Francisco 
e Clara, e cada integrante da Família 
Franciscana recebeu e desenvolveu. 
O carisma não é estático, como não 
são estáticas as pessoas. Francis-
co, por exemplo, teve seu carisma 
próprio, mas foi se abrindo a novas 
possibilidades quando outras pessoas 
lhe pediram para viver seu modo de 
vida. Eis a construção comunitária da 
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vivência fraterna, onde os carismas 
individuais se encontram, um sendo 
dom para o outro, formando o caris-
ma francisclariano. 

Continuidade do carisma a par-
tir das intuições primeiras

As lições últimas que perce-
bo da Experiência Assis remetem às 
celebrações dos 800 anos, tanto de 
Francisco (2008), quanto de Clara 
(2011). Fiz parte da equipe que aju-
dou a preparar os 800 anos do caris-
ma franciscano no Brasil e uma de 
suas preocupações foi a de fazer com 
que a celebração não se tornasse uma 
mera comemoração. Comemorar so-
mente tem tonalidade de colheita dos 
frutos que foram plantados por ou-
tros, no caso, Francisco e Clara, e os 
franscisclarianos da história. É preci-
so celebrar vivendo novamente o Ca-
risma a partir das motivações que re-
metem para continuidade do projeto 
que os pobrezinhos de Assis intuíram 
em Jesus Cristo.

As intuições do Carisma de São 
Francisco

A Família Franciscana do 
Brasil, ao retomar a história de Fran-
cisco de Assis, percebe que sua intui-
ção é movida por três grandes acon-
tecimentos iniciais que consistem: na 

escuta do crucificado, na Igreja de 
São Damião, que dá sentido ao cha-
mado; no abraço ao leproso surge a 
grande causa; no Evangelho surge a 
regra para a vivência fraterna.

Em 24 de fevereiro de 1208, 
na festa do apóstolo Matias, Fran-
cisco ouve na Capela de Porciúncula 
aquela passagem do Evangelho: 

   
  (Mt 10,7-9). Pro-

fundamente emocionado com aquilo 
que ouve, exclama: 

 No dia 15 de abril 
do mesmo ano, os primeiros irmãos 
juntaram-se a ele. Juntos, abrem três 
vezes a Sagrada Escritura e recebem 
os seguintes versos orientadores: 

(Mc 10,21); 
(Lc 9,3); 

(Mt 16,24).
Em 1208, a partir dos feitos 

acima citados, temos o nascimento 
do carisma e, em 1209, o Papa Ino-
cêncio III deu a autorização verbal a 
Francisco de fundar uma ordem, é o 
início da dimensão institucional do 
movimento franciscano. 
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As intuições do Carisma de 
Santa Clara

Em 1212, Clara deixa sua 
nobreza e, com o gesto do corte dos 
cabelos, se consagra totalmente a 
Deus, implantando uma nova ma-
neira de ser religiosa em sua épo-
ca. Essa intuição é celebrada com 
o tema: 

, buscan-
do os sinais fortes de unidade que 
Clara ofereceu. E com o lema: 

, perce-
bendo a grande missão de Clara, não 
a partir do fazer, mas do ser. Inspi-
rada em Francisco de Assis, deixa a 
nobreza para se tornar uma amante 
da pobreza do crucificado. 

A celebração dos 800 anos do 
carisma de Santa Clara é um convite 
ao conhecimento das virtudes desta 
grande mulher do século XII. A Fa-
mília Franciscana do Brasil lembra 
as palavras do Papa João Paulo II em 
seu discurso às Irmãs Clarissas, em 
Assis, no ano de 1982, sobre a impor-
tância de não somente comemorar, 
mas celebrar repetindo os grandes 
feitos desta grande mulher: “Quan-
do celebrardes o centenário de Santa 
Clara, devereis fazê-lo com grande 
solenidade... Em nossa época, é ne-
cessário repetir a descoberta de Santa 
Clara... É necessário redescobrir esse 
carisma, essa vocação; urge redes-

cobrir a lenda divina de Francisco e 
Clara”.

A proposta celebrativa foi 
organizada para três anos. Começou 
no domingo de Ramos de 2009, ini-
ciando a preparação para o Grande 
Jubileu do 8º Centenário da Funda-
ção da Ordem de Santa Clara, que 
será concluída no dia 11 de agosto 
de 2012.

A continuidade destas intui-
ções passa pela compreensão verda-
deira do conteúdo teológico-francis-
clariano de perceber que Francisco e 
Clara sempre buscaram identificação 
com a pobreza do presépio, a humil-
dade da cruz, ainda hoje expressa no 
‘Tau’ franciscano, e a minoridade da 
Eucaristia, mostrando que, enquanto 
seguidores de Jesus, não são fim em 
si mesmos. 

Todas estas lições, tanto as 
que evocam a teologia e espiritu-
alidade francisclariana, quanto o 
aprendizado pessoal não terão senti-
do se ficarem na história passada, se 
não moverem este tempo presente. 
Eis a motivação da frase que segue 
ao título: “

”. É o 
que impulsiona o leitor deste texto a 
continuar semeando para que estas e 
as futuras gerações continuem reco-
nhecendo em nós os pobrezinhos de 
Assis.
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