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Hoje queremos lembrar de um grande homem de Deus, que a exatamente 746 
anos deixou este mundo para entrar para a glória celestial, ou seja, hoje estamos 
celebrando a Memória de Frei Boaventura, assim como nós, ele também não 
conheceu pessoalmente o seráfico pai dos franciscanos, São Francisco de 
Assis, mas viveu tão intensamente o carisma franciscano que, hoje é 

considerado como o segundo fundador da ordem franciscana. 

Quero pedir aos irmãos e irmãs que perdoem a minha ousadia espiritual ao 
afirmar que, além da Bíblia temos muitas outras obras divinamente inspiradas 
pelo Espirito Santo; a Bíblia é chamada com certeza de Sagradas Escrituras, 
pois é o Livro Santo de três grandes religiões, Judaísmo, Islamismo e 
Cristianismo; mas também temos as Sagradas Escrituras Franciscanas, onde 
podemos citar alguns autores que nos deixaram Escritos divinamente inspirados, 
como Francisco de Assis, Boaventura de Bagnoregio, Bernardino de Siena, 
Tomás de Celano, Antônio de Pádua, Maximiliano Kolbe, etc, tanto que alguns 
destes, depois de canonizados pela ICAR receberam títulos de Doutores da 
Igreja, como por exemplo Santo Antônio, São Boaventura, etc. A obra literária de 
São Boaventura é relativamente grande, que chamo de uma parte das Sagradas 
Escrituras Franciscanas. 

Gostaria de citar uma palavra do grande Teólogo e Professor Joseph Ratzinger1 
em uma de suas aulas no seminário: “Ele viveu no século XIII, uma época em 
que a fé cristã, penetrada profundamente na cultura e na sociedade da Europa, 



inspirou obras imperecíveis no campo da literatura, das artes visuais, da filosofia 
e da teologia. Entre as grandes figuras cristãs que contribuíram para a 
composição desta harmonia entre fé e cultura, destaca-se precisamente 
Boaventura, homem de ação e de contemplação, de profunda piedade e de 
prudência no governo. ” Ratzinger foi professor de um outro grande Teólogo 
franciscano, nosso contemporâneo, Leonardo Boff, que eu tive a honra de 
conhecê-lo pessoalmente numa mesa redonda juntamente com uma grande 
personalidade do diálogo inter-religioso, Mãe Stela de Oxóssi2. Por estas 
palavras podemos ver o quanto Frei Boaventura foi importante não só para o 

franciscanismo, mas para todo cristianismo. 

Uma curiosidade, eu descobri que temos, pelo menos 5 servos de Deus e 
discípulos de Francisco de Assis que ao fazer seus votos como religiosos 
franciscanos assumiram o nome de Boaventura: 1º - Frei Boaventura de 
Barcelona, Religioso da Primeira Ordem (1620-1684), beatificado pelo Papa Pio 
X no dia 10 de junho de 1906. 2º - Frei Boaventura de Potenza, Sacerdote da 
Primeira Ordem (1651-1711), beatificado pelo Papa Pio VI no dia 26 de 
novembro de 1775. 3º - Frei Francisco de São Boaventura, clérigo e mártir 
japonês, da Primeira Ordem (+1622), beatificado pelo Papa Pio IX no dia 7 de 
julho de 1867. 4º - Frei Boaventura de Bagnoregio, Bispo, Cardeal e Doutor 
Seráfico da Primeira Ordem (1221-1274), canonizado pelo Papa Sixto IV no dia 
14 de abril de 1482. 5º - Frei Boaventura de Meaco, Mártir japonês, terceiro 

franciscano (+1597), canonizado no dia 8 de junho de 1862 pelo Papa Pio IX. 

Para finalizar este resumo das minhas pesquisas, gostaria de convidá-los a 
ouvirmos algumas santas palavras escritas pra nós pelo próprio São Boaventura 

de Bagnoregio: 

A sabedoria mística revelada pelo Espírito Santo3 

Cristo é o caminho e a porta. Cristo é a escada e o veículo, o propiciatório 
colocado sobre a arca de Deus (Ex 26,34) e o mistério desde sempre 
escondido (Ef 3,9). Quem olha para este propiciatório, como rosto totalmente 
voltado para ele, contemplando-o suspenso na cruz, com fé, esperança e 
caridade, com devoção, admiração e alegria, com veneração, louvor e júbilo, 
realiza com ele a páscoa, isto é, a passagem. E assim, por meio do lenho da 
cruz, atravessa o mar Vermelho, saindo do Egito e entrando no deserto, onde 
saboreia o maná escondido. Descansa também no túmulo com Cristo, 
parecendo exteriormente morto, mas experimentando, tanto quanto é possível à 
sua condição de peregrino, aquilo que foi dito pelo próprio Cristo ao ladrão que 
o reconhecera: Ainda hoje estarás comigo no Paraíso (Lc 23,43). 

Nesta passagem, se for perfeita, é preciso deixar todas as operações 
intelectuais, e que o ápice de todo o afeto seja transferido e transformado em 
Deus. Estamos diante de uma realidade mística e profundíssima: ninguém a 
conhece, a não ser quem a recebe; ninguém a recebe, se não a deseja; nem a 
deseja, se não for inflamado, até à medula, pelo fogo do Espírito Santo, que 
Cristo enviou ao mundo. Por isso, o Apóstolo diz que essa sabedoria mística é 
revelada pelo Espírito Santo (1Cor 2,13). 



Se, portanto, queres saber como isso acontece, interroga a graça, e não a 
ciência; o desejo, e não a inteligência; o gemido da oração, e não o estudo dos 
livros; o esposo, e não o professor; Deus, e não o homem; a escuridão, e não a 
claridade. Não interrogues a luz, mas o fogo que tudo inflama e transfere para 
Deus, com unções suavíssimas e afetos ardentíssimos. Esse fogo é Deus; a sua 
fornalha está em Jerusalém. Cristo acendeu-a no calor da sua ardentíssima 
paixão. Verdadeiramente, só pode suportá-la quem diz: Minha alma prefere ser 
sufocada, e os meus ossos a morte (Jó 7,15). Quem ama esta morte pode ver a 
Deus porque, sem dúvida alguma, é verdade: O homem não pode ver-me e 
viver (Ex 33,20). Morramos, pois, e entremos na escuridão; imponhamos silêncio 
às preocupações, paixões e fantasias. Com Cristo crucificado, passemos deste 
mundo para o Pai (Jo 13,1), a fim de podermos dizer com o apóstolo Filipe, 
quando o Pai se manifestar a nós: Isso nos basta (Jo 14,8); ouvirmos com São 
Paulo: Basta-te a minha graça (2Cor 12,9); e exultar com Davi, 
exclamando: Mesmo que o corpo e o coração vão se gastando, Deus é minha 
parte e minha herança para sempre! (Sl 72,26). Bendito seja Deus para sempre! 
E que todo o povo diga: Amém! Amém! (Sl 105,48). 

Jesus, pão consagrado4 

Uma das memórias de Cristo mais dignas de serem recordadas é, 
evidentemente, esta última refeição, a santíssima ceia, onde o cordeiro pascal 
foi dado a comer, mas onde o Cordeiro Imaculado, que tira os pecados do 
mundo, foi também oferecido em alimento sob a espécie de um pão «capaz de 

todos os sabores e adaptado a todos os gostos» (Sb 16, 20). 

Neste festim, a doçura da bondade de Cristo brilha admiravelmente: Ele senta-
Se à mesma mesa e come do mesmo prato que estes pobrezitos, os seus 

discípulos, e que Judas, o traidor. 

Admirável exemplo de humildade resplandece então, quando o Rei da glória, 
com uma toalha à cintura, lava com enorme cuidado os pés destes pescadores, 
incluindo aquele que O havia traído. 

Igualmente admirável é a generosidade da sua magnificência, quando dá o seu 
santíssimo corpo em alimento e o seu verdadeiro sangue como bebida a estes 
primeiros sacerdotes, e consequentemente a toda a Igreja e ao mundo inteiro, a 
fim de que aquilo que em breve seria um sacrifício agradável a Deus e o preço 
inestimável da nossa redenção fosse o nosso viático e o nosso sustento. 

Enfim, o admirável excesso do seu amor brilha principalmente na terna exortação 
que, amando os seus até ao fim (Jo 13,1), lhes dirige para os confirmar no bem, 
advertindo especialmente a Pedro para lhe fortificar a fé e oferecendo o peito a 

João para suave e santo repouso. 

Todas estas coisas são, pois, admiráveis e cheias de doçura! Pelo menos para 
a alma que é chamada a refeição tão excelente e que acorre com todo o ardor 
do seu espírito, a fim de poder lançar aquele grito do profeta: Como suspira a 

corça pelas águas correntes, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus (Sl 41,2). 



Oremos: 

Concedei-nos, Pai todo-poderoso, que, celebrando a festa de São Boaventura, 
aproveitemos seus preclaros ensinamentos e imitemos sua ardente caridade. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 

PAZ E Bem! 

José Damião de Medeiros 

Noviço - TSSF 

 

 

 

 

 

1 Papa Emérito Bento XVI 

2 Maria Stella de Azevedo Santos, Iyalorixá do Ilê Axé Opó Afonjá em Salvador, 
falecida 

3 Cap.7, 1.2.4.6: Opera omnia,5,312-313     

4 A árvore da vida, § 16 
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