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DADOS BIOGRÁFICOS 

• (20 jan) 1193: Clara nasce em Assis, na casa 
paterna na praça de São Rufino, junto à catedral, 
na época do PP. Celestino III. 

• Seu nome: Chiara di Favarone, de família 
aristocrática, da parte do pai e da mãe. 

• Seus pais: Ortolana e Favarone di Offreduccio. 
• 1205: em Praga, nasce a princesa Inês, que será a 

grande amiga de Clara. 
• 1209: frei Francisco restaura a Porciúncula com os 

primeiros companheiros. Clara manda, um dia, 
dar-lhes dinheiro para comprar carne. 

• 1210: encontros de Clara com frei Francisco. 
    Ela tem 17 anos e ele, 29. 



• 27 mar 1211 - Domingo de Ramos: Clara sai 
de casa e se consagra a Deus na Porciúncula. 
No dia 28, vai para o mosteiro de São Paulo 
das Abadessas. Em abril, vai para a igreja de 
Santo Ângelo de Panço, onde mulheres leigas 
buscam uma nova forma de vida religiosa. 
Tempos depois, frei Francisco leva-as para São 
Damião. 

• 1215: Concílio de Latrão IV (a questão da 
criação de novas regras religiosas). 

• 1216: por pressão de frei Francisco, Clara 
aceita a RSB e o título de abadessa e obtém 
do PP. Inocêncio III o Privilégio da Pobreza. 



• 1224: Clara começa a ficar habitualmente doente. 
• 1226: frei Francisco morre na Porciúncula. 
• 1227: o PP. Gregório IX confia o cuidado das 

Senhoras Pobres aos Frades Menores. 
• 16 jul 1228: o PP. Gregório IX visita Clara e faz a 

proposta de dar-lhe propriedades e de dispensá-
la do voto de pobreza. Ela diz que não quer ser 
dispensada de seguir Jesus Cristo. Neste mesmo 
ano, é publicada por Tomás de Celano a primeira 
biografia de São Francisco, na qual Clara, ainda 
com 32 anos, já é apresentada como santa.  

• 1230: o PP. Gregório IX proíbe os Frades Menores 
de irem ao mosteiro de Clara, e ela resiste, 
conseguindo uma mudança. 



• 1234: Clara escreve a 1CtIn. 
• 1235: Clara escreve a 2CtIn. 
• 1238: Clara escreve a 3CtIn. 
• 1240: Clara defende seu mosteiro e a cidade de 

Assis do ataque dos sarracenos. 
• 1241: Com orações e penitência, Clara liberta a 

cidade de Assis das ameaças de Vital de Aversa. 
• 21 de agosto: morte do PP. Gregório IX. 
• 1243: Inocêncio IV é eleito papa. 
• 6 ago 1247: o PP. Inocêncio IV promulga uma 

nova forma de vida para as damianitas. 
• 17 jun 1248: Reinaldo de Jenne é confirmado 

cardeal protetor dos Frades Menores e das 
Senhoras Pobres. 



• 1250: Agrava-se o estado de saúde de Clara. O 
PP. Inocêncio IV declara que nenhuma irmã pode 
ser forçada a aceitar sua regra, mas o Card. 
Reinaldo insiste na Regra do Card. Hugolino. 
Clara começa a escrever sua Forma de Vida. 

• 16 set 1252: o Card. Reinaldo de Jenne aprova a 
Forma de Vida de Clara. 

• 1253: Clara escreve 4CtIn (última) e 
provavelmente seu Test.  

    Fatos importantes deste ano:  
• Inícios: Inês retorna de Monticelli para São 

Damião. 
• 9 ago: após uma visita à Clara moribunda, o PP. 

Inocêncio IV  manda  apressar  a  aprovação 



da RSC, válida só para o mosteiro de São   Damião. 
• 10 ago: a bula com a aprovação de sua Forma de 

Vida é levada para Clara em seu leito de morte. 
• 11 ago: Clara morre em São Damião.  
• 12 ago: solenes funerais de Clara com a 

presença do PP. Inocêncio IV e do cardeais. É 
sepultada na igreja de São Jorge. 

• 27 ago: morre Inês de Assis, irmã de Clara. 
• 18 out: com a bula Gloriosus Deus, do PP. 

Inocêncio IV, abre-se o ProcC. 
• de 24 a 29 nov: faz-se, em Assis, o ProcC. 
• 7 dez 1254: morre o PP. Inocêncio IV. 
• 13 dez 1254: Alexandre IV é eleito papa.  



• 15 ago 1255: canonização de Clara por Alexandre IV 
na catedral de Anagni. No mesmo ano, Tomás de 
Celano escreve a LSC. 

• 26 set 1255: publicação da bula de canonização de 
Santa Clara. 

• 1257: a irmãs já começam a fazer sua mudança 
para junto do corpo de Santa Clara. 

• 10 maio 1259: PP. Alexandre IV resolve a questão 
da mudança da Irmãs de São Damião para o 
Protomosteiro de Assis. 

• 3 out 1260: o corpo de Santa Clara é solenemente 
trasladado para a basílica construída em  sua  honra 



ao lado da igreja de São Jorge. 

• 18 out 1263: Pela bula Beata Clara, o PP. Urbano IV 
promulga uma nova regra para as clarissas, nome 
pelo qual as damianitas passam a ser conhecidas. 

• 11 dez 1265: o PP. Clemente IV, com a bula Ut 
Ordo Beatæ Claræ, impõe às clarissas a regra do 
PP. Urbano IV. 

• 31 dez 1266:  o PP. Clemente IV  confirma a RSC  
para o protomosteiro. 

• 26 mai 1288: sob  o  governo  do PP. Nicolau IV,  o 
protomosteiro renunca ao Privilégio da Pobreza. 

• 18 ago 1289: com a bula Supra montem, o PP. 
Nicolau IV cria a OFS. 



• 1296: a bula Quasdam litteras, do PP. Bonifácio 
VIII, impõe aos Frades Menores que assumam a 
responsabilidade pelas Clarissas. 

• 30 ago 1850: é descoberto o sarcófago debaixo 
do altar-mor com o corpo de Santa Clara. É 
aberto no dia 23 de setembro. 

• 30 out 1872: o corpo de Santa Clara é levado 
para a nova cripta de sua basílica e exposto aos 
fiéis. 

• 1893: descoberta do texto original da RSC. 

• 1920: descoberta de uma cópia do ProcC, na 
Biblioteca Landau, em Florença. 



• 14 fev 1958: o PP. Pio XII proclama Santa Clara 
padroeira da televisão. 

• 1976: descoberta do cântico Audite, Poverelle, de 
frei Francisco para Clara e suas irmãs. 

• 1982: o PP. João Paulo II canoniza Inês de Praga. 

• 11 abr 1987: depois de um adequado 
reconhecimento e de uma nova recomposição, o 
corpo de Santa Clara volta ao seu lugar na basílica 
para ser venerado pelos fiéis. 

• 1993: celebram-se os 800 anos do nascimento de 
Santa Clara. 

• 2012: celebram-se os 800 do carisma de S. Clara. 
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