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TRÍDUO DE SANTA CLARA + SANTA DULCE DOS POBRES 
 

2º Dia do Tríduo: Clara e Dulce – santas da pobreza e dos pobres 

 
Mantra franciscana  
Não perca de vista seu ponto de partida! (bis)  
 
Acolhida fraterna e breve recordação da vida (as intenções trazidas para o Tríduo)   

 
Invocação da Santíssima Trindade (rezado ou cantado) 

 
Canto franciscano 
 

Clara, ô Clara, me diga porque, que foi que Francisco falou pra você? 
Clara, ô Clara, eu quero entender, por que deste mundo te foste esconder? 
 

Tu tinhas dinheiro, vivias feliz, igual as meninas que havia em Assis. 
Será que Francisco te enfeitiçou? Que tão de repente teu mundo mudou.  
 

Eu tinha dinheiro, vivia feliz, igual as meninas que havia em Assis. 
Mas foi Jesus Cristo quem me cativou, Francisco somente o caminho mostrou. 
 

Eras bonita de classe maior, teu pai era nobre, patrão e senhor. 
Será que esta vida não era viver? Que tão de repente te foste esconder. 
 

Clara, ô Clara, me diga porque, que foi que Francisco falou pra você? 
Clara, ô Clara, eu quero entender, por que deste mundo te foste esconder? 
 

Eu era bonita de classe maior, mas eu tinha sonhos de algo melhor. 
Será que esta vida é viver e morrer? Um dia por fim eu por ti fui viver 
 

Deixaste o dinheiro tranquila e feliz, e foste viver num mosteiro de Assis. 
Será que perdeste a razão de viver? Tão jovem, tão bela não dá pra entender. 
 

Deixei o dinheiro tranquila e feliz, e fui me trancar num mosteiro de Assis. 
Deixei o que eu tinha passei a viver, que a vida é bem mais que a minha mania de ter. 
 

Clara, ô Clara, já posso entender, porque deste mundo te foste esconder. 
 
Introdução ao tema 
Ó santa Pobreza! O Senhor Jesus se dignou abraça-la de preferência a todos os outros 
bens. Pobre em seu nascimento, o Senhor foi colocado numa manjedoura, pobre viveu 
sobre a terra e despido foi pregado à cruz (TestC). Com efeito, Jesus disse de si mesmo: 
“As raposas têm suas tocas e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não 
tem onde inclinar a cabeça!”  
 

Na véspera de sua paixão, o Senhor Jesus reforçou a estreita ligação entre os pobres e 
seus discípulos quando disse: “Vocês terão sempre os pobres com vocês, e poderão 
fazer-lhes o bem quando quiserem” (Mc 14,7). E juízo final terá como critério para 
receber como herança o Reino, a opção pelos pobres, pois Jesus, glorificado como Filho 
do Homem, se identifica com eles quando estavam com fome, com sede, como 
estrangeiro, sem roupa, doente ou preso (Mt 25,31-46).  
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A santa pobreza e os pobres são os alicerces da espiritualidade de Santa Clara e Santa 
Dulce que é explicitamente chamada “dos pobres”, e devem nortear também a nossa 
identidade francisclariana!   
 
Canto franciscano   
Irmão Francisco se fez ideal de vida, plena vida se tornou (bis) 

Pelo caminho encontrou um leproso.  
Pensou um pouco e se aproximou, ao abraçá-lo, sentiu-se liberto,  
pois a Jesus Cristo encontrou (bis).                               
 
Oração da Pobreza (Santa Clara) 
 

Ó bem-aventurada pobreza, que àqueles que a amam e abraçam concede as riquezas 
eternas! Ó santa pobreza, aos que a têm e desejam Deus prometeu o Reino dos Céus, e 
são concedidas, sem dúvida alguma, a glória eterna e a vida feliz! Ó piedosa pobreza, 
que o Senhor Jesus Cristo se dignou abraçar acima de tudo, ele que regia e rege o céu e 
a terra, ele que disse e tudo foi feito! Pois disse que as raposas têm tocas e os 
passarinhos têm ninhos, mas o Filho do Homem, Jesus Cristo, não tem onde reclinar a 
cabeça. Mas, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Amém.  
 
Refrão para meditar palavras sábias 
Senhor, chamaste-me, aqui estou! Chamaste-me, aqui estou!  
Ô, ô, ô! Ô, ô, ô! Chamaste-me, aqui estou! 
 
Palavras dos escritos de Santa Clara  

 Como a gloriosa Virgem das Virgens trouxe o Cristo materialmente no seu corpo, 
assim tu, seguindo os seus passos, especialmente na humildade e pobreza, poderás 
sempre traze-lo no teu corpo casto e virginal (3In).  

 Vejo que são a tua humildade, o vigor da tua fé e tua pobreza que te fazem abraçar 
o tesouro incomparável, escondido no campo do mundo, isto é, nos corações 
humanos. Assim alcanças Aquele que do nada criou todas as coisas. Considero-te, 
para usar as palavras do Apóstolo, cooperadora do próprio Deus e sustentadora dos 
membros débeis e vacilantes do seu inefável corpo (3In).  

 

Palavras dos escritos de Santa Dulce  

 Se Deus viesse à nossa porta, como seria recebido? Aquele que boate à nossa porta, 
em busca de conforto para a sua dor, para o seu sofrimento, é um outro Cristo que 
nos procura.  

 O importante é fazer a caridade, não falar de caridade. Compreender o trabalho em 
favor dos necessitados como missão escolhida por Deus. 

 Se houvesse mais amor, o mundo seria outro; se nós amássemos mais, haveria 
menos guerra. Tudo está resumido nisto: Dê o máximo de si em favor do seu irmão, 
e, assim sendo, haveria paz na terra.  

 
Perguntas  
1. Por qual motivo, o Filho de Deus nasceu pobre entre os pobres, durante sua vida não 

tinha onde reclinar a cabeça e morreu pobre assumindo o escândalo da cruz? 
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2. Humildade, fé e pobreza fizeram com que Clara – e Dulce – abraçassem o tesouro 
incomparável, escondido no campo do mundo, nos corações humanos. Como 
podemos ajudar a outras pessoas abraçar este tesouro? 

3. Santa Dulce diz: “É preciso que todos tenham fé e esperança em um futuro melhor. 
O essencial é confiar em Deus. O amor constrói e solidifica”. Quais as nossas 
experiências no serviço, no amor aos pobres? Quais os desafios? 

 
Ladainha de Santa Clara 
 

Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.  
Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós.  
Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.  
Jesus Cristo ouvi-nos. Jesus Cristo atendei-nos. 
Deus Pai dos céus, tende piedade de nós.  
Deus Filho, Redentor do mundo, 
Deus Espírito Santo, 
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, 
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. 
Santa Maria, concebida sem pecado, 
Santa Maria, Rainha das virgens, 
Santa Clara, esposa predileta de Cristo,  
Santa Clara, vaso de santidade, 
Santa Clara, bela flor do jardim dos menores, 
Santa Clara, filha obediente de nosso Pai São Francisco, 
Santa Clara, bela aurora da vossa santa Ordem, 
Santa Clara, mãe e fundadora das pobres Clarissas, 
Santa Clara, humilde imitadora de Cristo, 
Santa Clara, espelho fiel de nosso Pai São Francisco, 
Santa Clara, perfeito modelo das virgens, 
Santa Clara, benigna administradora do vosso mosteiro, 
Santa Clara, humilde serva das servas de Cristo, 
Santa Clara, espelho de todas as virtudes, 
Santa Clara, brilhante luz de santidade, 
Santa Clara, taumaturga e auxiliadora em qualquer necessidade, 
Santa Clara, absorta muitas vezes na oração, 
Santa Clara, pobre com o pobre Jesus, 
Santa Clara, rica de méritos e graças, 
Santa Clara, afetuosa esposa do Crucificado, 
Santa Clara, honrada com a aparição do Salvador padecente, 
Santa Clara, seráfica adoradora do Santíssimo Sacramento, 
Santa Clara, espelho de paciência nos grandes males, 
Santa Clara, que seguis os passos do Cordeiro no Céu, 
Sede-nos propício, ouvi-nos Senhor. 
Pelos méritos e intercessão de Santa Clara, 
Por sua pobreza, humildade e obediência,  
Por seu ardente amor a vós, 
Por sua alta devoção a vós no Santíssimo Sacramento, 
Por sua fé inabalável, 
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Por sua inocência e pureza, 
Por sua pobreza e vida rigorosa, 
Por seus jejuns e vigílias, 
Por suas graves doenças, 
Por sua santa morte, 
Porque somos pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. 
Que por sua intercessão os defendais de todos os pecados, 
Que nos concedais a graça de imitá-la na humildade e obediência, 
Que sempre conserveis e aumenteis entre nós a união e o amor recíproco, 
Que nos concedais a nós, peregrinos, a graça de menosprezarmos todas as coisas   
   terrenas e procurarmos as delícias celestiais, 
Que por sua intercessão nos concedais zelo no vosso serviço e a graça da  
   perseverança, 
Que por sua intercessão nos socorrais, a nós e todos pelos quais devemos pedir em  
   nossas orações, 
Que por seus méritos e intercessão concedais à santa Igreja tranquilidade, 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor.  
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. 
 

Rogai por nós, Santa Clara. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.  
 

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 Cristo, nosso Senhor. Amem.  
 
Canto franciscano  
Irmão Francisco se fez ideal de vida, plena vida se tornou (bis) 
 

Ainda jovem, sentiu-se chamado, entre a vida e a morte também.  
Era a voz que clamava do alto: ||: Francisco, Francisco, vem. :||  
 

Foi num momento, enquanto rezava, lá na capela de São Damião.  
Surpreendeu-se com a cruz que falava: ||: Restaura a Igreja, irmão. :||  
 
Preces espontâneas  
 
Oração da Campanha da Fraternidade 2020  
 

Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem viver, 
criastes o ser humano e lhe confiastes o mundo 
como um jardim a ser cultivado com amor.. 
 

Dai-nos um coração acolhedor para assumir 
a vida como dom e compromisso. . 
 

Abri nossos olhos para ver as necessidades dos nossos irmãos e irmãs,  
sobretudo dos mais pobres e marginalizados.. 
 

Ensinai-nos a sentir a verdadeira compaixão, expressa no cuidado fraterno,  
próprio de quem reconhece no próximo o rosto do vosso Filho.. 
 

https://portalkairos.org/campanha-da-fraternidade-2020/
https://portalkairos.org/campanha-da-fraternidade-2020/
https://portalkairos.org/
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Inspirai-nos palavras e ações para sermos 
construtores de uma nova sociedade, reconciliada no amor.. 
 

Dai-nos a graça de vivermos em comunidades eclesiais missionárias, 
que, compadecidas, vejam, se aproximem e cuidem daqueles que sofrem, 
a exemplo de Maria, a Senhora da Conceição Aparecida, 
e de Santa Dulce dos Pobres, Anjo Bom do Brasil. . 
 

Por Jesus, o Filho amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém! 
 

Pai nosso e Ave Maria 
 

Invocação e Benção de Santa Clara 
 

Ó seráfica Santa Clara, primeira discípula do Poverello de Assis, que abandonastes 
riquezas e honras por uma vida de sacrifício e de altíssima pobreza, obtende-nos de Deus 
a graça de sermos sempre submissos à vontade divina e confiantes na Providência do 
Pai Celestial. Amém. 
 

O Senhor te abençoe e te proteja,  
faça resplandecer sobre a ti a sua face e te dê a sua misericórdia. 
Volte para ti o seu olhar e te dê a paz. 
Derrame sobre ti as suas bênçãos e no céu te coloque entre os seus Santos e Santas. 
O Senhor esteja sempre contigo e que tu estejas sempre com Ele. Amém.  
 

Canto final  
Francisco, que trazes pra hoje uma lição de amor,  
dá-nos teus olhos puros para perceber a Deus,  
que nossas mãos saibam unir-se, e os corações se libertar.  
Que a nossa voz e a natureza se unam a ti num só cantar.                                                                                                                
 

Pai Francisco vem ensinar os teus filhos a Cristo imitar (bis).                 
 

Francisco, irmão da natureza, amigo do Senhor.  
Gritas aos homens surdos o respeito pela paz.  
Que as aves cantem sem ser feridas, e as plantas cresçam com sua flor,  
que os homens vivam fraternidade e todos louvem o bom Senhor.  
 

“No amor e na fé encontraremos as forças necessárias para a nossa missão”. 
(Santa Dulce dos Pobres). 

https://portalkairos.org/campanha-da-fraternidade-2020/

