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Assembleia: Mas a permanência do servo de Deus junto ao capelão se prolongava; seu pai 

acabou compreendendo o que estava acontecendo e correu furioso até a igreja. Ao ouvir as 

ameaças daqueles que o procuravam e ao perceber que estavam se aproximando, Francisco 

escondeu-se numa caverna secreta; sendo ainda novo no serviço de Cristo, não quis 

enfrentar as iras do pai. Permaneceu no esconderijo durante vários dias, implorando 

con�nuamente a Deus com muitas lágrimas que o livrasse das mãos de seus perseguidores e 

lhe permi�sse, em sua bondade, realizar os desejos que ele mesmo havia inspirado. Enfim, 

sen�u-se inundado de alegria, começou a se acusar de medroso e covarde, saiu de sua gruta e 

se dirigiu corajosamente a Assis. Ao verem seus concidadãos seu rosto macilento e o espírito 

transformado, disseram que estava louco, perseguiram-no a�rando-lhe pedras e lama, 

cobrindo-o de insultos, como um alienado, um luná�co. Mas o servo de Deus, insensível e 

inabalável, passava por cima de todas as injúrias como se nada houvesse escutado. Ao ouvir 

aquele tumulto, o pai correu imediatamente até ele a fim de oprimi-lo ainda mais, não para 

protegê-lo. Sem nenhuma compaixão, arrastou-o para casa, censurou-o o mais que pôde, 

bateu nele e por fim colocou-o na prisão. Tudo isso, porém, fez com que ele se tornasse mais 

resoluto e decidido a levar a cabo seus planos, repe�ndo a frase do Evangelho: “Bem-

aventurados os que sofrem perseguição por amor da jus�ça, porque deles é o reino dos céus” 

(Mt 5,10), (Legenda Maior 2,2).

Comentarista: Clara sabia do alvoroço em Assis. O rico, ambicioso e gen�l jovem, filho de um 

comerciante e rei de noitadas e suntuosas festas, de repente deu uma guinada em sua vida, 

que, até então, estava baseada no luxo, nos prazeres e fu�lidades do mundo. Uns o 

chamavam de louco, outros de excêntrico. Clara se deixava ques�onar. Para ela, o rumo novo 

da vida de Francisco se tornara um espinho de interrogações. Francisco falava de Deus e com 

Deus; Tornando-se, assim, reflexo de Cristo, do Seu Evangelho e da Mensagem Viva de um 

ideal.
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PRIMEIRO DIA

D: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
A: Amém

Ó Deus que na vossa misericórdia atraístes Santa Clara ao amor da pobreza, concedei, por sua 
intercessão, que seguindo o Cristo com um coração de pobre, vos contemplemos um dia em 
vosso Reino. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que sendo Deus, convosco vive e 
reina, na unidade do Espirito Santo. Amém!

OREMOS

Santa Clara de Assis, rogai por nós!

A: Amém
D: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
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Comentarista: Francisco é feliz, e cantando segue o Cristo pobre e humilde. A Boa Nova tocou 

profundamente a alma sensível de Clara, que sen�u no seu interior vibrar acordes uníssonos 

aos de Francisco. Era, então, preciso se encontrar com ele. Precisava saber que dentro de 

Clara a chama do novo ideal de vida evangélica estava latente. Foi o início da amizade 

indestru�vel, cujo elo era o amor mais puro e genuíno a Jesus Cristo.

Assembleia: Ouvindo falar de Francisco, cujo nome se ia tornando célebre e que, como 

homem novo, renovava com novas virtudes o caminho da perfeição tão abandonado pelo 

mundo, desejou vê-lo e escutá-lo. Neste propósito era movida pelo Pai dos Espíritos (Heb 12, 

9), que, por diversos caminhos, a ambos conduzia. Na verdade a fama de tão prendada 

menina, despertou em Francisco a vontade de vê-la e de com ela dialogar. Levado de zelo pelo 

Reino alimentava a esperança de arrebatar esta tão nobre presa da perversidade do século 

(Gal 1, 4) e entregá-la ao seu Senhor (Legenda de Santa Clara, 5).

SEGUNDO DIA

D: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
A: Amém

D: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
A: Amém

OREMOS

Santa Clara de Assis, rogai por nós!

Ó Deus que na vossa misericórdia atraístes Santa Clara ao amor da pobreza, concedei, por sua 
intercessão, que seguindo o Cristo com um coração de pobre, vos contemplemos um dia em 
vosso Reino. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que sendo Deus, convosco vive e 
reina, na unidade do Espirito Santo. Amém!



Assembleia: Depois que o Al�ssimo Pai celes�al, por sua misericórdia e graça, se dignou 

iluminar meu coração para fazer penitência segundo o exemplo e ensino de nosso bem-

aventurado pai Francisco, pouco depois de sua conversão, com algumas irmãs que Deus me 

dera logo após a minha conversão, eu lhe prome� obediência voluntariamente, como o 

Senhor nos concedera pela luz da sua graça através da vida admirável e do ensinamento dele 

(Testamento de Santa Clara, 24-26).

Comentarista: A descoberta da pobreza como valor evangélico, como libertação interior, 

como imitação de Cristo Pobre encontrou o coração de Clara. Ela quis ser pobre e viu na 

pobreza a condição para o seguimento do Mestre que diz: “Vai, vende tudo o que tens, dá aos 

pobres e siga-me”. Santa Clara seguiu à risca, juntamente com Francisco, esse ideal. A grande 

luta de sua vida foi ser fiel à pobreza escolhida.

TERCEIRO DIA

D: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
A: Amém

Santa Clara de Assis, rogai por nós!

A: Amém

OREMOS

D: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo

Ó Deus que na vossa misericórdia atraístes Santa Clara ao amor da pobreza, concedei, por sua 
intercessão, que seguindo o Cristo com um coração de pobre, vos contemplemos um dia em 
vosso Reino. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que sendo Deus, convosco vive e 
reina, na unidade do Espirito Santo. Amém!
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Assembleia: Para quê mais insistências? Seguindo as solicitações do Pai San�ssimo que nela 

atuava como do fidelíssimo e hábil mediador, a virgem não tardou a dar o seu consen�mento. 

Depressa se sen�u atraída pelas eternas alegrias, cujo sabor supera em muito os gozos 

mundanos. Ardia no desejo de alcançá-las e ansiava, por amor, a união suprema. Inflamada 

pelo fogo celeste, olhava a vaidade das glórias terrenas com tal desprezo que nenhum atra�vo 

mundano lhe enchia o coração (Legenda de Santa Clara, 6).

Comentarista: Clara, a primeira Franciscana, era uma jovem da nobreza.  Jovem, mas madura 

para dar resposta à audaciosa proposta de doação e entrega que a radicalidade de Francisco 

lhe propunha. Entregou-se ao Cristo Pobre como Virgem Pobre. A confiança de Clara no Pai 

que cuida das “Aves do Céu” e dos “Lírios do Campo” foi sem limites. Ela enfrentou todo �po 

de adversidade na defesa de seu direito de viver o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo, pobre como ela O entendia.

QUARTO DIA

D: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
A: Amém

Ó Deus que na vossa misericórdia atraístes Santa Clara ao amor da pobreza, concedei, por sua 
intercessão, que seguindo o Cristo com um coração de pobre, vos contemplemos um dia em 
vosso Reino. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que sendo Deus, convosco vive e 
reina, na unidade do Espirito Santo. Amém!

D: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo

Santa Clara de Assis, rogai por nós!

OREMOS

A: Amém
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Assembleia: Desta maneira deixou a casa, a cidade e os familiares e apressou-se a ir para 

Santa Maria da Porciúncula. Os irmãos que à volta do altar celebravam as sagradas vigílias 

receberam a virgem Clara com tochas acesas. Ali se libertou da imundície da Babilónia (Dt 24, 

1) e repudiou tudo o que era mundano. Renunciando a todos os adornos, consen�u que os 

irmãos lhe cortassem os cabelos (Legenda de Santa Clara, 8).

Comentarista: No dia 19 de março de 1212, Domingo de Ramos, na Catedral de São Rufino, o 

bispo distribui os ramos bentos. Clara estava “modestamente retraída”. Era o dia combinado 

com Francisco para a execução de seu audacioso plano de servir a Deus na pobreza e 

humildade de Jesus Cristo e Sua Mãe San�ssima. Na calada da noite, num gesto de coragem e 

fortaleza, Clara, foge de sua casa. 

QUINTO DIA

D: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
A: Amém

Ó Deus que na vossa misericórdia atraístes Santa Clara ao amor da pobreza, concedei, por sua 
intercessão, que seguindo o Cristo com um coração de pobre, vos contemplemos um dia em 
vosso Reino. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que sendo Deus, convosco vive e 
reina, na unidade do Espirito Santo. Amém!

A: Amém

OREMOS

D: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo

Santa Clara de Assis, rogai por nós!
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Comentarista: A família faz de tudo para levar a jovem fugi�va de volta para casa; usa da força 

e da violência, tentam persuadi-la com conselhos e promessas, mas, Clara se mostra 

irredu�vel. A convicção de Clara deve ser um grande es�mulo para todas(os) aquelas(es) que, 

vencendo as persuasões do “mundo” e os seus próprios interesses, permanecem na Opção 

Primeira.

Assembleia: Usando da força e da violência, conselhos dissuasores e promessas vãs, tentaram 

demovê-la de situação tão humilhante e tão em desacordo com a sua condição e sem 

precedentes nas redondezas. Mas Clara, agarrando-se às toalhas do altar e descobrindo a 

cabeça tonsurada, reafirmou a sua vontade de não mais se deixar arrancar ao serviço de 

Cristo. A oposição dos seus aumentou-lhe a coragem e as perseguições tornaram maior a 

força do seu amor. E assim, apesar de contrariada durante muito tempo no caminho do 

Senhor e opondo-se os parentes à sua opção de san�dade, não esmoreceu o ânimo nem 

diminuiu o fervor. Pelo contrário, entre insultos e desprezos renovou a esperança, até que os 

parentes desanimaram dos seus intentos e a deixaram em paz (Legenda de Santa Clara, 9).

SEXTO DIA

D: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
A: Amém

D: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo

Santa Clara de Assis, rogai por nós!

A: Amém

Ó Deus que na vossa misericórdia atraístes Santa Clara ao amor da pobreza, concedei, por sua 
intercessão, que seguindo o Cristo com um coração de pobre, vos contemplemos um dia em 
vosso Reino. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que sendo Deus, convosco vive e 
reina, na unidade do Espirito Santo. Amém!

OREMOS
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Assembleia: Pouco tempo depois, foi transferida para a Igreja de Santo Ângelo de Panzo. Mas 

como não conseguisse ali a desejada tranquilidade e seguindo os conselhos de Francisco, 

mudou-se finalmente para a Igreja de São Damião. Ali a sua alma lançou âncora em fundo 

seguro e não hesitou mais quanto a mudanças de lugar, nem duvidou por causa da estreiteza 

de espaço ou se assustou com a solidão. Esta é a aquela igreja que São Francisco restaurou 

com tanto entusiasmo e a cujo capelão entregou dinheiro para a reconstrução. Esta é a igreja 

onde Francisco se recolhia e foi aí que durante a oração ouviu a voz vinda do crucifixo que 

dizia: “Francisco, vai e repara a minha igreja que, como vês, está em ruínas”. No interior deste 

minguado lugar se encerrou Clara, por amor ao Divino Esposo. Guardando-se das 

tempestades do mundo, encarcerou ali o seu corpo para toda a vida (Legenda de Santa Clara, 

10).

Comentarista: São Damião é um convento fora dos muros de Assis. A igrejinha em ruínas foi 

restaurada por Francisco. O conven�nho, pobre e humilde encantou o coração de Clara e 

rapidamente se povoou de vozes juvenis cantando dia e noite os louvores de Deus.

SÉTIMO DIA

D: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
A: Amém

D: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo

OREMOS
Ó Deus que na vossa misericórdia atraístes Santa Clara ao amor da pobreza, concedei, por sua 
intercessão, que seguindo o Cristo com um coração de pobre, vos contemplemos um dia em 
vosso Reino. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que sendo Deus, convosco vive e 
reina, na unidade do Espirito Santo. Amém!

Santa Clara de Assis, rogai por nós!

A: Amém
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Assembleia: Quem ama as coisas temporais, perde o fruto do amor, porque não se pode servir 

a Deus e ao dinheiro; ou há-se de detestar um e amar o outro, ou há-se de dedicar a um e 

desprezar o outro (Mt 6, 24). Sabeis que na luta entre um homem ves�do e um despido, 

aquele está em desvantagem, porque este facilmente o segura e o derruba. Assim, também 

ninguém pode gozar a vida neste mundo e par�cipar no Reinado de Cristo, porque “é mais 

fácil passar um camelo pelo buraco duma agulha do que um rico entrar no Reino dos Céus” 

(Mt 19, 24). Por isso desprezastes as vestes, isto é, as riquezas deste mundo, para não 

sucumbirdes de modo algum na luta e poderdes entrar no Reino dos Céus pelo caminho 

apertado e pela porta estreita (cf. Mt 7, 14). Na verdade é uma troca maravilhosa e digna de 

todo o louvor, renunciar aos bens temporais e preferir os eternos, perder o que é terreno, 

para merecer o que é celeste, renunciar a um para ganhar cem e possuir para sempre a vida 

bem-aventurada (cf. Mt 19,29). Por isso, santa e venerável irmã, suplico-vos tanto quanto 

posso que, pelo amor de Cristo, persevereis no seu santo serviço, progredindo sem cessar na 

virtude, para que Aquele a quem servis com todas as forças da vossa mente, se digne 

conceder-vos o prémio que desejais. (I Carta de Santa Clara a Inês de Praga, 25-32). 

Comentarista: As cartas de Clara são como uma fonte de água inesgotável. Podem encher-se 

as ânforas da pobreza e humildade, da fé viva na Palavra de Deus, da virgindade, da alegria, da 

caridade entranhável, da oração de intercessão, da contemplação transformante do Mistério 

de Cristo... No Pentecostes do ano 1234, uma no�cia atravessou o Império: uma mulher de 

sangue real, a princesa Inês de Praga, �nha tomado o hábito das Irmãs Pobres. Clara lhe 

escreve uma carta que é de grande atualidade para nós. 

OITAVO DIA

D: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
A: Amém

Santa Clara de Assis, rogai por nós!

D: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo

Ó Deus que na vossa misericórdia atraístes Santa Clara ao amor da pobreza, concedei, por sua 
intercessão, que seguindo o Cristo com um coração de pobre, vos contemplemos um dia em 
vosso Reino. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que sendo Deus, convosco vive e 
reina, na unidade do Espirito Santo. Amém!

A: Amém

OREMOS
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Comentarista: Clara se encontra, no seu leito de dor, rodeada por suas irmãs, sacerdotes e 

irmãos espirituais. A certa altura, diz baixinho: “Vai, segura minha alma, pois tens um bom 

guia para o caminho. Aquele que te criou te ama ternamente, como uma mãe a seu filhinho 

querido!”. Ela falava com sua alma, e assim acrescentou: “Sê bendito, Senhor, por me haveres 

criado!”. Foram suas úl�mas palavras.

Assembleia: Ao dirigir o olhar, traspassado de dor, para a porta da entrada, viu surgir uma 

mul�dão de virgens ves�das de branco e coroadas com diademas de ouro. De entre elas uma 

sobressaía. Era de aspecto deslumbrante e o seu diadema, que terminava em forma de 

turíbulo com muitos ori�cios, irradiava um tal esplendor, que dentro da casa a escuridão da 

noite se transformou em claro dia. Adiantou-se até ao leito onde jazia a esposa de Cristo, 

debruçou-se carinhosamente sobre ela e abraçou-a com ternura. As outras virgens 

aproximaram-se trazendo um manto de esplendorosa beleza e apressaram-se a cobrir com 

ele o corpo de Clara e a adornar o seu leito. Bendito este êxodo do vale de misérias, que para 

ela significou a entrada na vida bem-aventurada. Agora, em troca do austero jejum terreno, 

par�lha da mesa dos manjares celestes. Em troca das vestes terrenas, perecíveis como a 

cinza, é bem-aventurada no Reino Celeste e reves�da com o manto da eterna glória (Legenda 

de Santa Clara, 46).

NONO DIA

D: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
A: Amém

Santa Clara de Assis, rogai por nós!

Ó Deus que na vossa misericórdia atraístes Santa Clara ao amor da pobreza, concedei, por sua 
intercessão, que seguindo o Cristo com um coração de pobre, vos contemplemos um dia em 
vosso Reino. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que sendo Deus, convosco vive e 
reina, na unidade do Espirito Santo. Amém!

A: Amém
D: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo

OREMOS
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‘‘Nunca perca de vista 
seu ponto de partida’’

SANTA CLARA DE ASSIS


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

