PARTILHAR A FE
Säo Joao Francisco de Regis
“Um exemplo para a Igreja no mundo moderno”
(Papa Joao Paulo II)

Introdução
São Joao Francisco Regis nasceu em Fontcouverte (Aude, França) aos
31 de janeiro de 1597. Começou na Companhia de Jesus em 1616 e foi
ordenado sacerdote em 1630. Foi um dos grandes predicadores
populares do século XVII.
Perante a última década da sua corta vida, trabalhou na região do Sul
da França em quanto realizava um grande bem em prol da população
em zonas degradadas pelas guerras de religião. Sua dedicação e
amor pelos pobres o fizeram-lhe muito popular.
Faleceu, esgotado, nos 31 de dezembro de 1640 em La Louvesc
(Ardèche) onde foi enterrado. Foi canonizado pelo Papa Clemente XII
em 1737.
São Joao Francisco Regis foi muito amado pelos nossos fundadores e,
muito especialmente, escolhido por eles para ser o protetor especial do
Ramo Secular. Na Casa Geral de Roma temos algumas escritas que não
foram difundidos na fala inglesa. Um destes trabalhos é uma reflexão em francês- a falar da relação que os fundadores tiveram com São Joao
Francisco Regis. Um outro livro, original em francês, que depois foi
traduzida ao espanhol, é uma curta biografia do santo.
Finalmente, uma procura sistemática amostra uma biografia mais
completa da vida de San Joao Francisco Regis, que foi escrita em inglês
e publicada em 1922. Poderemos encontra-la em PDF, em linha e em
Amazon. Estes documentos encontram-se nos seguintes links:
1
.

San Juan Francisco Regis, Contemplación y Acción
Clicar el enlace: https://bit.ly/2LQTzO4

2
.

Fanch Morvannou, San Juan Francisco Regis, Una
corta biografía. Clicar el enlace:
https://bit.ly/2zWfcKe

3
.

Robert E. Holland (1922), Life of SaintJohn Francis Regis
(sólo en inglés). Clicar el enlace: https://bit.ly/3ggbuvx
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“Nós recomendamos igualmente uma grande
devoção a São Joao Francisco Regis, Apóstolo de
Vivarais, que temos dado como Patrono à
Associação Externa”.
Pierre Coudrin
(14 de abril de 1817)

Seis características da espiritualidade de São Joao Francisco Regis
1. Um empregado zeloso: São Joao Francisco Regis foi infatigável nos seus esforços por trabalhar
para Deus. Ele percebia isso como a salvação física e espiritual das almas. Ele sonhava em juntarse aos seus colegas jesuítas na missão aos HURONES de Canada e, como muitos deles, se converter
em mártir. Não foi assim. Sua vida missionaria desenvolveu na terra francesa. Lá realizou muitas
obras de caridade duradoiras. Animava as pessoas na fé, orientando-lhes para a fé o levando-lhes
mesmo.
2. Um como nós: Joao informava ao seu Superior Geral das mudanças duradoiras que a Graça de
Deus tinha operado por meio dele, nos camponeses de Sommières (França). Assim o santo
escreveu: “Com certeza, Deus é muito grande. Eu não posso exprimir como todo isso tem
acontecido”. Em resposta as numerosas situações de hostilidade e ameaças violentas comentou:
“Ah! Por acaso você não percebe que os ministros do Evangelho devem estar dispostos a aceitar seja
as ofensas, seja os elogios, tolera-los com paciência e perdoa-los com caridade”
3. Alguém em movimento: São Joao Francisco Regis ansiava viajar ao Novo Mundo e converter-se
em missionário dos nativos americanos, mas foi chamado para trabalhar no meio dos seus próprios
compatriotas. Ele predicava o Evangelho aos meninos, aos pobres, aos prisioneiros e aos outros
esquecidos, descuidados ou rejeitados pela sociedade, em mais de 50 distritos de França (lugares
muito montanhosos, onde só poder-se-ia alcançar caminhando ou a cabalo). Ele não é lembrado
pelo seu “pico de ouro” como outros famosos santos. O que as pessoas escutavam dele foi sua
própria fé fervorosa. Ele tinha um poderoso efeito neles. Sua fé e bondade os tocou e os levou para
uma fé mais profunda.
4. Chamado à santidade: A santidade de São Joao Francisco Regis consistiu em procurar com zelo,
a Gloria de Deus em todas as coisas e especialmente no serviço aos pobres.
CHAMADO À SANTIDADE: “Todos os fiéis, cristãos … são
chamados pelo Senhor, cada um pelo seu caminho, à perfeição de
aquela santidade com a que é perfeito o mesmo Pai” (Lumen
Gentium 11).
Com as palavras do Papa Francisco – “O Senhor vos pede todo, e
o que vos oferece é a verdadeira vida, a felicidade para a qual
fomos criados. Ele nos quer santos e não espera que nos
conformemos com uma existência medíocre” (Gaudete et
Exsultate 1).
“Todos somos chamados a serem santos vivendo com amor e
oferecendo o próprio testemunho nas tarefas de cada dia, lá onde
cada um se encontra”. (Gaudete et Exsultate 14).

5. Contemplativo na ação: De princípio ao fim, a vida e o ministério de São Joao Francisco Regis foram
moldados e feitos efetivos, por meio da oração e da adoração e do amor pelos sacramentos. “Foi
assim como a fé do homem brilhou como uma estrela brilhante de nuvens escuras de presságio.
Porque enquanto as dificuldades multiplicavam-se e multiplicavam-se de novo, Regis nunca
duvidou, nem por um instante. Nunca duvidou de Deus. Nele colocou toda a sua confiança. Por isso
foi levado a um final feliz. Não rejeitou as ajudas humanas, e as procurou, mas, somente em Deus
colocou toda a sua confiança. Isso foi o segredo de seu sucesso. (Vida de São Joao Francisco Regis,
Robert E. Holland)

6. Um louco por Cristo: Os sucessos de São Joao Francisco Regis em todas as partes foram
maravilhosos, mas, como na vida de São Damiao de Molokai e de facto, de todos os santos, Deus
permitiu que fora incompreendido, caluniado e perseguido por causa do seu trabalho. As
dificuldades, não só vieram daqueles que estavam contra do seu trabalho, se não também alguns
da sua própria comunidade. Em palavras do Evangelho de Joao, “Veio aos seus e sua própria gente
lhe rejeitou” (Joao 1.11)

Para refletir
Os Fundadores inspiraram-se, claramente, na vida de São Joao Francisco Regis e o deram em prenda
ao Ramo Secular. São Marcelino Cahampagnat (fundador dos irmãos maristas) e São Joao Maria
Vianney (Cura de Ars), ambos os dois atribuíram à intercessão de São Joao Francisco Regis, ter
superado as suas dificuldades nos estudos para o sacerdócio. Com efeito, Joao Maria Vianney, no seu
leito de norte (1859) explicou: "Todo de bom que eu tenho feito, é graças a ele".
1. Qual é o santo (se existir) pelo qual você sente-se atraído pessoalmente? e que é aquilo que lhe
atrai dele?
2. Com qual das seis características de São Joao Francisco podes-te identificar mais?
3. Quais são as ideias, nestas folhas, que mais te fizeram refletir?

EMPURRADO PELA COMPAIXÄO
“Percorria Jesus todas as cidades e aldeias,
ensinando nas sinagogas, e predicando o Evangelho
do reino, e sarando toda doença no povo.
E ao ver às multidões, teve compaixão deles; porque
as achava desamparadas e dispersas como ovelhas
sem pastor.
Então diz aos seus discípulos: Em verdade a messe é
grande, mas poucos os operários.
Rogai, pois, ao dono da seara, lhes enviar operários
a sua messe”. (Mt 9,35-38)

Oração final
PAI NOSSO
Oh Deus, que enviaste a São Joao Francisco
Regis para que, percorrendo aldeias e cidades,
anunciasse a Paz; chama operários que
também hoje se juntem aos trabalhos do teu
Filho. Por Nosso Senhor Jesus Cristo.

