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LUZ PARA A VIDA EM SOCIEDADE
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Sabemos que a fé éumaluz para o homem
que vive em sociedade,como nos diz o Papa Francisco
em sua encíclica “LumenFidei”. Mas ela deve ser
“Assimilada e aprofundada em família, a fé torna-se luz
para iluminar todas as relações sociais. Como
experiência da paternidade eda misericórdia deDeus,
dilata-se depois em caminho fraterno. Mas, para
produzir este efeito,ela precisa seracesa a partir do
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MARIA ÂNGELA DE MORAES ANDRADE
MARIA IZABEL BEZERRA
FLÁVIO LINS BARBOSA
JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS NETO
GILGLEIDE GOMES DE A. SANTOS
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aprendizado em família, das orações, da frequência à
Igreja, da prática de seus sacramentos e das cerimónias
litúrgicas.

SANTOS FRANCISCANOS
MÊS DE SETEMBRO
Dia 01 - Beato João Francisco Burle.
Dia 02 - Beato Severino Girault.
Dia 03 - Beato Apolinário de Posat.
Dia 04 - Santa Rosa de Viterbo.Dia 05 - Beato
Gentil de Matelica.
Dia 06 - Beato Liberato de Loro Piceno.
Dia 07 - Beato Peregrino de Falerone.
Dia 08 - Beato Serafim Sforza.
Dia 09 – Beato Jerônimo Torres.
Dia 11 - Beato Boaventura de Barcelona.
Dia 12 - Beato Francisco de Calderola.
Dia 13 - Beato Gabriel de Magdalena.
Dia 14 - Beato Luis Sasamda.
Dia 15 - Beato Antonio de São Boaventura.
Dia 17 - Impressão das Chagas de Nosso Pai
São Francisco de Assis.
Dia 18 - São José de Copertino, Presbítero da
Ordem Primeira.
Dia 22 - São Francisco Maria de Camporosso,
Religioso da Ordem Primeira.
Dia 23 - Encontro do Corpo de Santa
Clara de Assis.
Dia 26 - Santo Elzeário de Sabran e Bem-Aventurada Delfina, da Ordem Terceira.

Já o Papa Emérito Bento XVI, em prefácio
para o YouCat escreveu: Tendes de saber em que
credes. Tendes de conhecer a vossa fé como um
especialista em tecnologia domina o sistema funcional
de um computador. Tendes de compreendê-la como um
bom músico entende uma partitura. Sim, tendes de
estar enraizados na fé ainda mais profundamente que a
geração de vossos pais, para enfrentar os desafios e as
tentações deste tempo com força e determinação”
(Campanha N.S. das Graças. Boletim Informativo);:
Mais adiante. “Á medida que a história da
salvação avança, o homem descobre que Deus quer
fazer a todos participarem como irmãos das única
benção, que encontra a sua plenitude em Jesus, para
que todos se tornem um só.
E continua: “O amor inexaurível do Pai nos é
comunicado em Jesus, também da presença do irmão”.
Assim, “a fé ensina-nos a ver que, em cada homem, há
uma benção para mim, que a luz do rosto de Deus me
ilumina através do rosto do irmão”.
Para concluir, pergunta e responde: “Quantos
benefícios trouxe olhar da fé cristã cidade dos homens
para a vida em comum!’ .

MORDOMO DO NOSSO
HOSPITAL/RECOLHIMENTO

Assim, como diz a referida encíclica “Lumen
Fidei” , “quando a fé esmorece, há o risco de
esmorecerem também os fundamentos do viver, como
advertia o poetaT homas Steris Eliot: Precisais
porventura que se vos diga que até aqueles modestos
sucessos que vos permitem ser orgulhosos de um
sociedade educada dificilmente sobreviveriam à fé, a
que devem o seu significado.

Assumirá os trabalhos como mordomo do nosso
Hospital/Recolhimento no mês de Setembro de 2015
a irmã mesária: MARIA IZABEL BEZERRA, OFS.

MISSAS EM NOSSA IGREJA

Se tiramos a fé em Deus das nossas
cidades, enfraquecer-se-á a confiança entre nós,
apenas o medo nos manterá unidos e a estabilidade
ficará ameaçada”.
Deveremos, então, nos dirigir a Maria, Mãe
da Igreja e mãe da nossa fé, rezando-lhe
Frei Francisco Fernando da Silva, OFM e Geraldo Alain– Ministro

“Ajudai, ó Mãe,a nossa fé. Abri o nosso
ouvido à Palavra, para reconhecermos a
voz de Deus e o seu chamado.”

TODOS OS DOMINGOS, ÀS 8 HORAS.
TODAS AS QUINTAS-FEIRAS, DE 12 HS.
PARTICIPEM!
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Confessou sua identidade ao sacerdote e do seu corpo
exalava suave perfume de santidade.

SÃO ROQUE DE MONTPELLIER

Assegura-se que, por intercessão de S. Roque,
muitas cidades foram poupadasda peste, entre elas
Constança, naocasião em que dentro dos muros, se
reunia em l414 o Grande Concílio.
É protetor contra pestes e epidemias. A sua
festa é celebrada no dia 16 de agosto.

CONTRIBUIÇÃO FRANCISCANA
A Secretaria de nossa fraternidade já está
recebendo a contribuição franciscana deste ano,
que é no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco
reais).

NOTÍCIAS DO MUSEU
FRANCISCANO DE ARTE SACRA

Nasceu Montpellier, na França, em1295. Filho do
nobre fidalgo João e de sua esposa Libéria, que o
aguardavam com ansiedade. Teve educação primorosa,
estudou os melhores colégios e herdou da mãe os mais
vivos sentimentos de fé e vida de oração. Aos vinte
anos perdeu seus pais se viu sozinho e com uma
herança invejável. Sentiu forte apelo ao despojamento e
dispôs dos seus bens em favor dos mais necessitados.

No mês de Julho/2015, o nosso Museu
Franciscano de Arte Sacra teve uma frequência de
877 visitantes entre turistas e estudantes.

SÃO FRANCISCO PEREGRINO

Entregou os seus bem ao seu tio e passou a viver
como pobre peregrino. Foi para Roma e ali encontrou
novo campo para sua ação, dedicando-se aos doentes.
Na Itália conheceu o carisma franciscano e foi
acometido por um dor fortíssima na perna esquerda,
causando-lhe um terrível chaga. Aceitou a doença como
Graça divina.
Assim, abandonado e desprezado por todos,
decidiu ir para um bosque e se entregar a Providência
divina. Teve um cão que lhe servia de companheiro,
levava o alimento que necessitava e buscava na casa
do fidalgo Gotardo. Sentindo-se restabelecido voltou a
França, mas as marcas deixadas em seu rosto
impediram de ser reconhecido porque foi havido como
espião, condenado e encarcerado e ali permaneceu por
cinco anos. No cárcere, recebeu os sacramentos.

A Imagem Peregrina do nosso Patriarca São
Francisco, continua a disposição dos nossos irmãos.
Convide parentes e amigos e realize em sua
residência momentos de Oração e Reflexão.
Inscreva-se em nossa Secretaria.
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BÊNÇÃO DE SÃO FRANCISCO

MANDAMENTOS DO PAI
AMA teu filho com todas as forças de teu coração;
mas usando sabiamente a cabeça.
Não pensa em teu filho como algo que te pertence;
mas como pessoa.

Todas as quintas-feiras nossa fraternidade
realiza na Igreja Principal a Bênção de São
Francisco, com orações franciscanas, ladainha e
terço.

Considera seu respeito e amor, não como algo a ser
exigido; mas como algo que vale a pena ganhar.

Às 11 horas – Terço, Ladainha e Orações.
Às 12 horas - Celebração da Santa Missa, e
em seguida a Bênção de São Francisco no final.

Sempre que perderes a paciência com a
imaturidade e disparates do teu filho, pensa nas
tolices e nos

VOCÊ SABIA QUE ...

erros que praticastes na tua juventude. ORA
MUITO POR ELE.

- a oração de S. Francisco centraliza-se no Evangelho
ou, mais precisamente, na pessoa do Cristo: Ela É

Lembra-te ser privilégio de teu filho fazer de
ti UM HERÓI e considerar tuas idéias corretas.

- afetiva: vibra mais com o coração do que com a
inteligência;
- penitencial: está muito ligada ao Ministério da
Encarnação e Paixão do Cristo.

Lembra-te de que TEU EXEMPLO é mais
eloqüente que recriminações e lições de moral.

- contemplativa: maravilha-se com a grandeza e
bondade de Deus manifestada pela obra que Ele realiza
em todos os tempos e lugares.

Luta para ser um letreiro na estrada da vida dele e
não uma vala na qual a roda se imobiliza.

- espontânea a criativa: inventa-se o próprio modo de
rezar, com palavras simples, mas no ardor do amor.
Deixa-se conduzir pelo espírito do Senhor e sua santa
operação.

Ensina a ver a beleza, a praticar a bondade, a amar
a verdade e a viver em clima de amizade.
Ensina a teu filho a manter-se por si e a travar suas
próprias batalhas, se quiser vencer na vida..

- cósmica: canta a criação como sacramento de Deus
(LM 8,9).

Faz do lugar que habitas UM VERDADEIRO
LAR – um céu de felicidade para todos, inclusive
para os amigos. ( Autor desconhecido).

- unida à Igreja: Recomendou vivamente a celebração
da Liturgia das Horas (Ord. 3, 14).
- equilibrada: entre o trabalho e a devoção (Ord. 5, 1-2).


MISSA DE UM ANO DE
FALECIMENTO

- e principalmente: oração de louvor, adoração e
agradecimento que abrange tudo.

No dia 14 deste mês, foi celebrada Missa pelo
primeiro ano de falecimento de nossa ex-funcionária
Jucineide Rodrigues de Oliveira.

(Pesquisa e texto do irmão Gilvandro Coelho).
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Louvado sejas, meu Senhor,
Por nossa irmã a Morte corporal,
Da qual homem algum pode escapar.

CÂNTICO DAS CRIATURAS
Altíssimo, onipotente, bom Senhor,
Teus são o louvor, a glória, a honra
E toda a benção.
Só a ti, Altíssimo, são devidos;
E homem algum é digno
De te mencionar.
Louvado sejas, meu Senhor,
Com todas as tuas criaturas,
Especialmente o Senhor Irmão Sol,
Que clareia o dia
E com sua luz nos alumia.

Ai dos que morrerem em pecado mortal!
Felizes os que ela achar
Conformes á tua santíssima vontade,
Porque a morte segunda não lhes fará mal!
Louvai e bendizei a meu Senhor,
E dai-lhe graças,
E servi-o com grande humildade.
São Francisco de Assis

E ele é belo e radiante
Com grande esplendor:
De ti, Altíssimo é a imagem.

ANIVERSARIANTES DO
MÊS DE SETEMBRO 2015

Louvado sejas, meu Senhor,
Pela irmã Lua e as Estrelas,
Que no céu formaste claras
E preciosas e belas.
Louvado sejas, meu Senhor,
Pelo irmão Vento,
Pelo ar, ou nublado
Ou sereno, e todo o tempo
Pela qual às tuas criaturas dás sustento.
Louvado sejas, meu Senhor,
Pela irmã Água,
Que é mui útil e humilde
E preciosa e casta.

Dia 03
Dia 10
Dia 11
Dia 15
Dia 17
Dia 28

Louvado sejas, meu Senhor,
Pelo irmão Fogo
Pelo qual iluminas a noite
E ele é belo e jucundo
E vigoroso e forte.

-

Djalma Spinelli Garcéa.
Antonio da Silva Duarte.
Maria José da Silva.
Hélio Rodrigues dos Santos.
Zaira de Jesus Fernandes da Cunha.
Elisabeth Diniz Barros.

“Parabenizamos a todos os
Aniversariantes”

Louvado sejas, meu Senhor,
Por nossa irmã a mãe Terra
Que nos sustenta e governa,
E produz frutos diversos
E coloridas flores e ervas.

COLABORADORES DO BOLETIM

Louvado sejas, meu Senhor,
Pelos que perdoam por teu amor,
E suportam enfermidades e tribulações.

Gilvandro de Vasconcelos Coelho.
Cristênio Gonçalves de Almeida.
Roberto Vilela de Melo Silva (Redator).

Bem aventurados os que sustentam a paz,
Que por ti, Altíssimo, serão coroados.
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REFLEXÕES FRANCISCANAS

A estrada para se encontrar com Deus é a estrada do
quotidiano, vivido com amor, humildade, renúncia,
doação e orações.

CRISTÊNIO GONÇALVES
DE ALMEIDA, OFS.
E-mail -cristenioalmeida@ig.com.br
Telefones: 3444.2631 e 3441.0872

DOSES HOMEOPÁTICAS

A Bíblia é composta de livros para serem lidos e
vividos diariamente. Precisamos ser evangelho vivo.
Ora e labora. Quem não lê é como quem não vê.

O amor que sinto pelo meu próximo, sem
discriminação, e o meu prazer de ler, pesquisar,
escrever e aprender mais e mais me levam a transmitir
estas mensagens de vida, embasadas na sabedoria
humana dos filósofos, dos santos, dos agricultores, dos
ricos e dos pobres, todos eles crentes da graça de
Deus Pai, encarnado em Jesus Cristo, que habitou entre
nós
e
se
fez
servo
de
todos.

A mais profunda realização humana brota da alegria de
servir. A caridade, fruto do esforço consciente dos
cristãos, coloca as pessoas que a exercitam nos
caminhos de Deus e do próximo.



A medida de uma vida, afinal, não é sua duração, mas
sua
doação.
A fé só atinge a plena maturidade quando passa pelas
provações.
Um bom exemplo para o coração humano é se
abaixar humildemente e levantar alguém.

DEUS criou o homem e a mulher à sua imagem e
semelhança. ”SEDE FECUNDOS E MULTIPLICAI-VOS”
(Gênesis,
1-27).
Homem
e
mulher
são
colaboradores livres
de
Deus
Criador.

Ser solidário é colocar-se a serviço dos outros. Ser
fraterno é ocupar-se em fazer o bem a todos.

A Folhinha do Coração de Jesus, da Editora Vozes, faz
76 anos que publica o que chamo de DOSES
HOMEOPÁTICAS para meditação eficaz à procura da
felicidade. São mensagens cristãs, sementes de
sabedoria. Recomendo aos amados irmãos e
irmãs digeri-las, dia a dia, e sentir os seus efeitos. Eu
acompanho esses ensinamentos faz mais de 50 anos.

O perfeito aproveitamento do dia de hoje é a melhor
preparação para o dia de amanhã.
A base da juventude cristã é o amor, a modéstia, o
pudor, a temperança e a justiça, virtudes que devem
formar o seu caráter.

A história da salvação é feita de pessoas,
quotidianamente. De palavras, de encontros e de graças
de Deus.

A oração é para nossa alma como o ar é para o nosso
corpo.

Jesus Cristo, ao nascer, invadiu o coração humano de
todos os que aguardavam ansiosos a vinda do Messias.

Amor é entrega total, doação em benefício da
humanidade. É o lava-pés no cotidiano da vida.

A tradição cristã diz que um era africano, outro europeu
e outro da Ásia. Seus nomes: Gaspar, Melquior e
Baltazar, que foram adorar o Menino Jesus.
Lembremos também os profetas, inclusive João Batista.

O ser humano é muito mais do que sua materialidade
biológica, possui também a dimensão espiritual. Daí o
dever de procurar Deus por meio de uma fé
transformante.
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As inspirações são o modo de Deus. Expressão bonita
do amor divino.

Aprenda, como uma das suas principais obrigações, a
dominar-se.

A caridade deve predominar em todas as nossas ações,
agindo sempre com fé e esperança em Deus.

O importante não é vencer todos os dias, mas lutar
sempre.

A Eucaristia é Deus conosco, é Deus em nós, é Deus
que se dá perenemente a nós, para amar, adorar,
abraçar e possuir.

Os filhos despertam para a fé quando em suas casas há
um clima de amor, cordialidade, respeito, generosidade,
serviço gratuito e acolhida. Também a coerência de vida
por parte dos pais com práticas e testemunhos cristãos,
pois o Batismo é sinal de conversão.

Deus nos dá força e a sua graça para sermos bálsamo
de amor, caridade e misericórdia para com todos.
“Felizes os
misericórdia.

misericordiosos, porque

Quem elimina a religião elimina todo e qualquer
fundamento da sociedade humana, inclusive a família.
Esse é o satânico objetivo da IDEALOGIA DO
GÊNERO, como disse o Papa Francisco, já aprovada
em dois países da Europa.

alcançarão

Quem dá as costas ao amor tropeça no egoísmo. E que
tudo mais vá pro inferno ... Oh, oh, oh!

Sigamos a ética cristã ou Teologia Moral, à luz da fé em
Deus, e venceremos, porque a virtude está em ser bom,
mesmo vivendo num ambiente saturado de maldades
pagãs. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele
nos cuida, nos acompanha e nos salva.

Se a angústia, medo, egoísmo, ódio ou nervosismo
roubarem-lhe a alegria de viver, procure o médico dos
médicos:
JESUS.
Acender a fogueira nos nossos corações significa
aquecer, nas pessoas, a justiça social e o amor que
transforma a sociedade tão individualista deste século
XXI. Pan sexualismo é a moda atual.

O caminho para a felicidade humana é não se
preocupar com o que está além do nosso poder. O
amanhã
a
Deus
pertence.

Ame e respeite todo ser vivo e trate-o com carinho.
Jamais viveremos biologicamente sem a Natureza, que
nos alimenta e ensina.

Ama a tua vocação com ardor, ela é o sentido da tua
vida. É COM ESFORÇO E EMPENHO QUE SE
ALCANÇA A GRAÇA DE DEUS. “Desça depressa,
Zaqueu, porque hoje preciso ficar em sua casa, disse
Jesus. O coração de Zaqueu, cobrador de impostos, foi
transformado desde que aceitou aquele convite divino.

A mística franciscana nos orienta que mostremos ao
mundo como a natureza e a criação estão ameaçadas
em todas as partes. A criação deve ser preservada para
glória do Criador.

Deus tem mil maneiras de fazer-se presente na alma
humana, de mostrar que existe, que me conhece e me
ama, e amar é procurar o outro para fazê-lo feliz.

Quando rejeitamos, Deus não pode fazer nada com o
nosso saber e nossas obras, pois respeita a nossa
liberdade, nossa escolha, nossa repulsa.
Eis os sete pecados sociais: riqueza sem trabalho,
conhecimento sem sabedoria, prazer sem escrúpulos,
comércio sem moral, ciência sem humanismo, política
sem idealismo e religião sem austeridade e sacrifício.

O centurião romano, homem pagão, procurou Jesus e
orou: “Senhor: Dize uma só palavra e teu servo será
curado. Pela sua profissão de fé em Jesus, o seu servo
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BAIRRO DE BOA VIAGEM

foi curado. A fé remove montanhas e supera aparentes
dificuldades. A fé do paralítico (Mc, 2-3), carregado por
quatro homens, transformou a realidade, e ele foi
curado.

Nuncy Rabelo de Barros Correia – Rua Pe.
Carapuceiro, nº 617 – Bloco “C” – Aptº 32 – Boa
Viagem – Recife – PE – Fone: 3467.3099.

SÓ O AMOR CONSTRÓI

Maria José Rocha - Rua Pe. Carapuceiro, n. 384,
Apt. N. 203 – Boa Viagem – Recife PE, CEP n.
51020-280 – Fone: 3326.9362.



CAMINHANDO COM O SEI

BAIRRO DA ENCRUZILHADA
Lúcia Buarque de Macedo Pereira.
Lar Geriático N. S. da Conceição
Rua Castro Alves, nº 146 – Encruzilhada
Recife-PE – Fone: 3426.0021
BAIRRO DAS GRAÇAS
Glorioso São Camilo, volvei um olhar de misericórdia
sobre os que sofrem e sobre os que os assistem

Irma Lima
Rua Monsenhor Ambrozino Leite, nº 92/404
Graças – Recife – PE –
Fones: 3423.7875 e 3222.9742.

ORAÇÃO VOCACIONAL

BAIRRO DE JARDIM SÃO PAULO

Senhor Jesus, eu creio que Tu me amas e que
fizeste de mim um ser único. Com confiança eu te
peço de me abençoar. Ajuda-me a ver como eu
posso me engajar como batizado na missão da
Igreja. Torna-se atento aos apelos que me fazes. Dáme responder com urgência e generosidade e ajudame a superar em mim o medo que paralisa.

Maria José da Silva
Rua Leandro Barreto, nº 355.
Condominio Felipe Camarão, Aptº 3 – Bloco 3.
Laroque – Jardim São Paulo – Recife-PE
Fones: 8868.5376 e 9915.9390.

BAIRRO DE SANTO AMARO

Que teu Espírito de luz e de força me invada
para que, disponível como Maria, eu possa entrar no
teu projeto sobre mim. Dá a todos os convocados a
audácia de responder. Dá aos que já estão
comprometidos a graça de ir até o fundo de seu
chamado. Amém. (Missa de Aparecida, ano 1, n. 2,
agosto/2001).

Ivone Sampaio – Rua Capitão Lima, n° 327 – Santo
Amaro – Recife – PE – Fone: 3222.2141.

IRMÃ INTERNADA
Encontra-se internada no Hospital Santa Joana –
Apt. 121, no bairro das Graças a nossa irmã
MARIA MADALENA MONTEIRO MARTINS.
Oremos pelo seu restabelecimento.

“Irmãos, vamos recomeçar, pois até agora
pouco ou nada fizemos”
São Francisco de Assis.

VISITE UM IRMÃO ENFERMO

IRMÃOS ENFERMOS

“É um ato de caridade e dever de todos os
Cristãos, especialmente os franciscanos, visitar
os nossos irmãos enfermos”.

A assessoria do – Serviços aos Enfermos e Idosos,
comunica aos irmãos desta fraternidade que continuam
doentes os seguintes irmãos:

8

Somente a alma silenciosa consegue fazer o que
sentimos”.

SANTA CLARA DE ASSIS

MENSAGEM DE SÃO FRANCISCO DE
ASSIS
"Concedei-nos
Senhor
a
serenidade
necessária para aceitar as coisas que não
podemos
modificar;
Coragem
para
modificar
aquelas
que
podemos
e
Sabedoria para distinguirmos umas das
outras."

SÃO LUIS – REI DE FRANÇA
Santa Clara de Assis, em italiano Chiara d’Assisi,
é a fundadora do ramo feminino da Ordem Franciscana:
a Ordem de Santa Clara ou das Clarissas (OSC). Ela
nasceu em Assis, Itália, no dia 16 de julho de 1193 e
morreu naquela cidade, a 11 de agosto de 1253. Foi
canonizada pelo Papa Alexandre IV e a sua festa
litúrgica é celebrada no dia do mês do seu falecimento –
11 de agosto.
Clara era dotada de grande beleza e enfrentava a
oposição da família que desejava arranjar-lhe um
casamento vantajoso. Era a filha mais velha de
Hortolana e Barnardino. Aos 18 anos abandonou o seu
lar para seguir a Jesus e foi ao encontro de São
Francisco na Porciúncula. Queria pedir esmola para os
pobres e fundou a Ordem das Clarissas, conhecida por
Damas Pobres. O seu lema era “confia em Deus”.

São Luís, foi o Rei da França de 1226 até sua
morte. Ele ascendeu ao trono aos doze anos após a
morte de seu pai Luís VIII, com sua mãe Branca de
Castela governando o reino em seu nome até ele
alcançar a maioridade. Ela lidou com a oposição de
vários vassalos rebeldes para encerrar a Cruzada
Albigense que havia começado vinte anos antes.

Conta-se que, em certa ocasião, quando da
invasão do Assis pelos sarracenos, Santa Clara
apanhou o ostensório com a hóstia consagrada e
enfrentou o chefe deles. Os agressores, tomados de
pânico fugiram. Por este milagre é representada
segurando uma hóstia.

Quando adulto, Luís enfrentou conflitos recorrentes com
poderosos nobres, como Hugo X de Lusignan e Pedro I,
Duque da Bretanha. Simultaneamente, o rei Henrique III
de Inglaterra tentou restaurar suas possessões
continentais, porém foi derrotado na Batalha de
Taillebourg. O reinado de Luís viu a anexação de vários
territórios como a Normandia, Maine e Provença.

O seu corpo incorrupto está em Assis. Um ano
antes da sua morte assistia a celebração da eucaristia
sem sair do leito. Foi aclamada padroeira da televisão.
iversos episódios da vida de Sana Clara e S.
Francisco compõem os Fioretti de S. Francisco.

Suas ações foram inspiradas nos valores cristãos e foi
representado como punindo blasfémia, jogos de azar,
empréstimos de interesse e prostituição, comprando
relíquias de Cristo para construir a Sainte-Chapelle e
tentar converter os judeus franceses.

Por conselho de S. Francisco, Clara aceita a
Regra de S. Bento e o título de abadessa, mas
consegue do Papa Inocêncio III o privilégio da pobreza.
Entre as suas lições, conservamos a do silêncio.
Para ela; “O silêncio é a linguagem de quem ama”.
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