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A mãe de Clara (Hortolana) preocupada com sua gestação e
após fazer uma peregrinação à terra Santa e a Roma, diante

do crucifixo, vai entregar a criança ao Deus Altíssimo, por
meio da oração, como um verdadeiro ofertório. 

Vemos assim, que Francisco e Clara são marcados pela cruz.
Em São Damião em 1205 Francisco escuta o Cristo através do

crucifixo e a mãe de Clara em oração, escuta a voz do
Altíssimo também diante do Crucificado, que a criança, ainda

em seu ventre, trará claridade ao mundo.

MARCADA PELA CRUZ NO VENTRE MATERNO



“Não temas mulher, porque salva,
vais dar ao mundo uma luz que vai

deixar a própria luz mais clara”
 LSC p.1790 n° 2 versículos 3-5

MARCADA PELA CRUZ NO
VENTRE MATERNO



Nascimento e FamíliaNascimento e Família

Clara nasce em Assis em 20 de janeiro de 1193 na parte alta da cidade, tendo
ao centro a Catedral de São Rufino. Viviam na parte alta da cidade,
aproximadamente 20 famílias aristocratas, sendo a de Clara a mais
poderosa e importante. Sendo assim, a menina Clara, recebrá uma educação
exemplar por meio de preceptores e sacerdotes que a ensinavam em sua
casa. (LSC n° 1-3); 



SUA  VIDA NA  CASA PATERNA
Clara desde pequena estende a mão aos pobres, possui uma intensa vida de entrega e oração,  age
de forma misericordiosa com todos (LSC  n° 3 versículo 5). Clara aprende com sua mãe, como ser
uma verdadeira cristã.

Cronologia das Fontes Franciscanas

1205

mensagem do
crucifixo de São

Damião à Francisco
para restaurar a

Igreja.

1206

Francisco começa com
suas próprias mãos a
Restauração de São
Damião e Profetiza sobre
as Damas Pobres.
(TestC  12-14)



COMO CONHECEU O BEM-AVENTURADO
FRANCISCO E FICOU AMIGA DELE

Entre 12310/1211
Acontecem os primeiros encontros entre Clara e Francisco, muito
provavelmente, próximo a Catedral de São Rufino, pois Clara não podia
ausentar-se de sua casa paterna, por ser da nobreza e costume da época e
sempre estava presente sua amiga Bona de Guelfuccio. Nesse período
Francisco terá 29 anos e Clara 17 anos. Francisco então será para Clara, um
verdadeiro mistagogo, pois a introduzirá para dentro dos mistérios do Cristo
pobre, humilde e crucificado (LSC 1791 versículos 1-4; LSC 1792 n° 5). Clara será
impactada pelo anúncio do Evangelho.



Fuga da casa paterna e consagração na
Porciúncula no Domingo de Ramos

Entre os dias 27 e 28 de março de
 1211, Clara no Domingo de Ramos, entra para a
Fraternidade dos irmãos penitentes de Assis.
Durante a missa na Catedral de São Rufino, foi o
próprio bispo quem lhe entregou a palma, em
sinal de que tudo já estava pronto, de que o
plano de fuga já poderia ser concretizado!  

Acontece o Plano de fuga muito bem arquitetato
por Francisco e o Bispo Guido . A noite, em uma
Celebração em Santa Maria da Porciúncula, onde
Clara tem seus cabelos cortados por Francisco,
como sinal de consagração.



Após esse episódio na Porciúncula, Francisco
levará Clara para Santo Angelo de Panzo,
para que ela obtenha o direito de asilo e não
sofra pressão de sua família, que a todo custo,
tentará demovê-la daquele lugar. Após a
investida de seus familiares, Clara resistirá
segurando as toalhas do altar e mostrando
seus cabelos cortados.

Ponto importante: IV Concílio de Latrão em
1215, onde a Igreja decide não criar mais
Ordens Religiosas. (Ordens Agostiniana
 e Beneditina)



Sobrevivência das Futuras Irmãs de São Damião
A Regra Não Bulada dos
Frades Menores foi aprovada
verbalmente em 1209, e para
Francisco garantir a
sobrevivência das Irmãs de
São Damião, Clara tem que
aceitar o título de Abadessa.
Clara resiste pois quer viver
a Fraternidade e muda-se
para São Damião.

Clara havia prometido
obediência a Francisco e aceita
o título de Abadessa para
manter vivo o sonho primitivo
da Fraternidade dos irmãos da
Penitência, agora através das
Damas Pobres que o Poverello
havia profetizado. Clara se
fechará no cárcere e começará
a traçar uma espiritualidade do
Cristo Kenótico.



A HUMILDADE DE CLARA EM ACEITAR SER ABADESSAA HUMILDADE DE CLARA EM ACEITAR SER ABADESSA

Clara se esvaziará do seu ego
e aceitará o título de serva da
pobreza, sendo uma Abadessa
servidora de suas Irmãs e de
todos aqueles que se
achegarem as portas do
mosteiro de São Damião

1226 - acontece uma grande
tristeza em toda a
comunidade São Damião
que é a morte do pai
Francisco. 1227 – Gregório
IX confia o cuidado das
Senhoras ou Damas Pobres
aos Frades Menores. Para
esse encargo, estará a
frente Frei Reinaldo de
Segni Cardeal Protetor da
Ordem e agora das Damas
Pobres;



Contudo, Gregório IX propõe a Clara e
suas Irmãs de aceitarem propriedades.
Clara recusa de imediato, pois já havia
se decidido pelo Privilégio da Pobreza.
1230 – Para Gregório proíbe os frades
de darem assistência a Clara e sua
Irmãs e de entrarem no mosteiro para
darem qualquer tipo de assistência, até
que Clara mude de ideia e aceite
propriedades. 



Milagre da multiplicação dos pães

Existe um relato de fome e
miséria e de falta de
assistência, onde Clara e suas
Irmãs irão repartir apenas
um pão com os frades que
estão fora do mosteiro,
impedidos pelo Papa de
assistirem as Irmãs. Um
documento de 1238 confirme
que havia 50 irmãs em São
Damião nessa época (LSC
n.15 v.4-5)

Clara reparte o meio pão com as
irmãs, pois a outra metade
estava com os frades e aquele
meio pão, tornarase 50 grandes
pedaços (comparação com o
Cristo eucarístico nosso pão
repartido); Os estudiosos
relatam que após esse episódio,
houve uma verdadeira
conversão do Papa Gregório
que depois pedirá sempre a
intercessão das orações de
Santa Clara que expulsará até
demônios.



ÚLTIMOS MOMENTOS DA VIDA DE CLARA

21 de agosto de 1241 – morte de
gregório IX; 
 1243 – Inocêncio IV é eleito Papa
1250 – agrava-se o estado de saúde de
Clara que começa a escrever sua Regra
ou Forma de Vida;
16 de setembro de 1252 – Cardeal
Reinaldo aprova a Forma de Vida das
Irmãs Pobres;
- 09 de agosto de 1253 – Clara tem a
aprovação Pontifícia de sua Forma de
Vida pelo Papa Inocêncio IV;

10 de agosto de 1253 – Clara recebe a carta
com a Bula de Aprovação de sua Regra e beija-
a como um coroamento de uma vida de
fidelidade ao Cristo pobre, humilde e
crucificado; 
- 11 de agosto de 1253: Clara morre de maneira
santa e é sepultada na igreja de São Jorge, a
mesma que recebeu os restos mortais de
Francisco; 
7 de setembro de 1254: morre o Papa
Inocêncio IV
- 13 de dezembro de 1254: Alexandre IV é eleito
Papa;
- 15 de agosto de 1255: Clara é canonizada por
Alexandre IV



As Regras do Cardeal Hugolino e a Regra de Inocêncio IV se preocupam com a parte
disciplinar. Clara não consegue separar Espiritualidade de disciplina. Para Clara a
Regra é o teor de sua vida. Objetivo principal: manter viva a memória e abraçar esse
projeto do Privilégio da Pobreza.   
Uma Regra permeada no Evangelho e sem nada de próprio;
Capítulo I: observar o Santo Evangelho;
Capítulo VI: coração da Regra - não devem ter propriedades;
Clara fala conta sua história de sua vocação e como o grupo começou e introduzir a
Forma de Vida de Francisco e sua última vontade. Esse Capítulo VI é todo de Clara.
Nesse ponto ela, foge da linguagem jurídica de Hugolino e de Inocêncio IV.

Uma Forma de Vida no Espírito



Qual a motivação da vivência da Pobreza?
 

A grande motivação é que o Filho de Deus se fez Pobre, juntamente com sua Mãe. E trata-se de
uma Pobreza concreta e também uma pobreza contra toda renúncia e poder. 

Outro aspecto é a vivência da Irmandade. Pobreza e Irmandade, ou seja, Irmãs Pobres.
 Logo, pobreza e irmandade como um dom e projeto de Deus. 

Clara diz que foi morar em São Damião com algumas irmãs que o Altíssimo lhe deu. Outro
aspecto: todas devem participar. O trabalho dividido entre as Irmãs e o cuidado, sobretudo com as

mais frágeis.
 
 



Palavra de Deus é mencionada de forma mais explícita no Capítulo VII da
Forma de Vida que é o Capítulo tão importante como o Capítulo VI. Esse

Capítulo VII trata sobre o não apropriar-se, do esvaziamento de si mesma;
sobre pedir esmolas e sobre as Irmãs doentes;

As Irmãs que chegam devem ser examinadas sobre a fé e sobre os
Sacramentos. O Sacramento da Reconciliação é buscado pelas Irmãs de
maneira contínua. A vivência da Eucaristia é muito forte em São Damião.

Vivência eucarística é contínua entre Clara e suas Irmãs e é diante da
Eucaristia que Clara e suas irmãs pedem pela cidade e a cidade é

libertada dos sarracenos. Da mesma forma que o Filho de Deus se fez
pequeno no ventre de Maria, Ele se faz pobre e pequeno em cada pedaço

de pão que será consagrado.

Os Capítulos VI e VII - coração da Regra 



A obediência a Igreja e a comunhão eclesial, mesmo sendo resistente
em não aceitar propriedades. Assis como Francisco, Clara e suas

irmãs irão reconstruir o tecido eclesiológico. No final da Regra Clara
roga que permaneçam firmes e obedientes a pobreza. A Regra de

Hugolino impõe o silêncio. 
A Regra de Clara as irmãs podem falar, contudo é mantido o clima de

silêncio e de contemplação. Porém a palavra pronunciadas pelas
irmãs, seja uma palavra de edificação. 

A contemplação é outra parte importante, pois é a alma do projeto
assumido. Mas, a contemplação se dá não apenas pela clausura, mais

no seguimento de Jesus, com um olhar do coração de Deus, pobre,
humilde e casto.

 As irmãs são exortadas a não extinguirem o espírito de oração e
devoção, buscando o Espírito do Senhor e seu santo modo de agir.
Apesar de certa rigidez, a fidelidade com liberdade, faz da Regra ou

Forma de Vida no Espírito.

Aspectos da Regra ou Forma de Vida 
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