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TRÍDUO DE SANTA CLARA + SANTA DULCE DOS POBRES 
 

3º Dia do Tríduo: Clara e Dulce – instrumentos santos da paz e do bem 

 
Mantra franciscana  
Francisco e Clara, o nosso mundo tem sede de paz.  
Vem conduzi-nos à fonte limpa que seca jamais.  
 
Acolhida fraterna e breve recordação da vida (as intenções trazidas para o Tríduo)   

 
Invocação da Santíssima Trindade (rezado ou cantado) 

 
Canto franciscano  
Houve um homem chamado Francisco que na vida o Evangelho encarnou.  
É presença na história de hoje, nem o tempo seu nome apagou.                                                                        
 

Irmãos, erguei-vos, acendei uma luz. Sobre as trevas do mundo reine Cristo Jesus.                                                                                                                       
 

Hoje a Igreja precisa Francisco que em nós deverá prosseguir,  
difundindo os valores do reino, disponíveis a todos servir.                                             
 

Comungando na fraternidade, celebremos o santo do amor!  
Inspirados em seu testemunho, consagremos a vida ao Senhor.    
 
Introdução ao tema 
Durante décadas, pareceu que o mundo tinha aprendido com tantas guerras e fracassos 
e, lentamente, ia caminhando para variadas formas de integração. Mas a história dá 
sinais de regressão. Reacendem-se conflitos anacrónicos que se consideravam 
superados, ressurgem nacionalismos fechados, exacerbados, ressentidos e agressivos 
(Fratelli Tutti 10 e 11). 
 

Vivemos tempos sombrios. Crescem a intolerância e a cultura do ódio entre pessoas e 
grupos. O respeito à diversidade das culturas é constantemente posto à prova e 
ameaçado. Há diversas formas de intolerância... todas constituem manifestações 
implícitas e explicitas de violência. As pessoas não estão sabendo viver em sociedade. 
Muitas parecem desconhecer que vivem numa coletividade. Há três fatores que 
colaboram para o agravamento da atual situação:  
 a desinformação: quem não tem consciência do que acontece no mundo, e não faz 

o mínimo esforço para conhecer os outros e suas circunstâncias, facilmente alimenta 
relações interpessoais marcadas pela intolerância; 

 o desconhecimento das causas geradoras de violência, exclusão e morte: a 
manipulação da consciência e do sentimento religioso.  

 o individualismo radical: na cultura do ódio, o outro é visto como inimigo a ser 
combatido e eliminado.  

 

Qual a solução apresentada pelo cristianismo para esta grave crise civilizatória? A 
solução está na mensagem de Jesus, cujo centro é o amor. É preciso despertar para a 
necessidade da coexistência. Saber con-viver é o grande desafio. E “o bem, como aliás o 
amor, a justiça e a solidariedade não se alcançam duma vez para sempre; hão de ser 
conquistados cada dia” (Fratelli Tutti 11).  
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Santa Clara e Santa Dulce dos Pobres se tornaram instrumentos da paz e do bem; elas 
nos inspiram a buscar a Fratelli tutti, isto é, a fraternidade e amizade social.  
 
Refrão franciscano 
Excelso, Onipotente Senhor,  
concedei-nos peregrinos que sigamos vossos passos no caminho do Amor.  
 
Oração à Santa Clara 
 

Gloriosa Santa Clara, a vossa admirável vida relembra-nos que a verdadeira beleza do 
espírito e, por isso, a felicidade reside na tranquila pobreza de quem quer ser livre e não 
escravo dos bens temporais; está na firmeza de caráter de quem quer ser fiel a um 
desígnio de ação generosa, sem perder a delicadeza fascinante que os fortes sabem 
possuir, quando impelidos somente pelo amor a Deus e ao próximo. 
 

Nesse caminho de restauração evangélica, alcançastes ser a incomparável imitadora do 
seu Seráfico Pai São Francisco. Suplicamo-vos que o vosso espírito derrame ainda o seu 
claro brilho a despertar em nós as vossas virtudes, únicas chamas capazes de vencer os 
ódios e as cobiças, de fazer fulgurar a paz em nós mesmos, nas famílias, em nossa pátria 
e no mundo inteiro. Amém.   
 
Aclamação à Palavra de Deus 
Eu vim para escutar, Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de amor.  
 
Leitura bíblica (1 Jo 2,9-10; 4,19-20) 
 

Aquele que diz que está na luz, mas odeia seu irmã, está nas trevas até agora. Quem 
ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há ocasião de tropeço. 
Quanto a nós, amemos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser: “Amo a Deus”, 
mas odeia o seu irmão, é um mentiroso: pois quem não ama seu irmão, a quem vê, a 
Deus a quem não vê, não poderá amar.  
 
Perguntas  
1. “O que fazer para mudar o mundo? Amar. O amor pode, sim, vencer o egoísmo”, 

afirma Santa Dulce dos Pobres. Vamos citar exemplos, como o amor venceu o mal!  
2. Papa Francisca diz na Fratelli Tutti (181): “O amor, cheio de pequenos gestos de 

cuidado mútuo, é também civil e político, manifestando-se em todas as ações que 
procuram construir um mundo melhor”. Concordamos que o amor cristão tem uma 
dimensão cívica e política?  

3. A gravíssima crise ambiental e climática é causada por um modelo econômico que 
se baseia no consumo e na acumulação de riquezas. Ela é também uma ocasião 
ímpar para que nós, como Igreja déssemos nossa contribuição na construção da 
fraternidade e amizade social. Nós, Família Francisclariana, estamos sendo luz, sal, 
fermento na massa, conectados com a sociedade, a mídia etc.?  

 
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.  
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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, 
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, 
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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.  
 
Prece cantada 
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz!   
Onde houver Ódio, que eu leve o Amor, 
Onde houver Ofensa, que eu leve o Perdão. 
Onde houver Discórdia, que eu leve a União. 
Onde houver Dúvida, que eu leve a Fé. 
Onde houver Erro, que eu leve a Verdade. 
Onde houver Desespero, que eu leve a Esperança. 
Onde houver Tristeza, que eu leve a Alegria. 
Onde houver Trevas, que eu leve a Luz! 
Ó Mestre, fazei que eu procure mais: consolar, que ser consolado; compreender, que 
ser compreendido; amar, que ser amado. 
Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, 
e é morrendo que se vive para a vida eterna! 
 
Oração da Fratelli Tutti  
Deus nosso, Trindade de amor,  
a partir da poderosa comunhão da vossa intimidade divina  
infundi no meio de nós o rio do amor fraterno.  
 

Dai-nos o amor que transparecia nos gestos de Jesus,  
na sua família de Nazaré e na primeira comunidade cristã.  
Concedei-nos, a nós cristãos, que vivamos o Evangelho  
e reconheçamos Cristo em cada ser humano,  
para O vermos crucificado nas angústias dos abandonados  
e dos esquecidos deste mundo  
e ressuscitado em cada irmão que se levanta.  
 

Vinde, Espírito Santo! Mostrai-nos a vossa beleza  
refletida em todos os povos da terra,  
para descobrirmos que todos são importantes,  
que todos são necessários, que são rostos diferentes  
da mesma humanidade amada por Deus. Amém. 
 
Pai nosso e Ave Maria 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93dio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ofensa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Perd%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Disc%C3%B3rdia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%BAvida
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Erro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Verdade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desespero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esperan%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tristeza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alegria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escurid%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vida_eterna
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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  
Vem ó Francisco caminhar com este povo de quem és irmão e a ti vem por devoção 
clamar.  Irmão da lua vem clarear. Irmão do sol ilumina, 
|:a estrada escura do horror, do pranto e da dor que alucina:|.                                                                                    
Francisco, contamos contigo. Francisco (3x). 
 

Vem ó Francisco animar, tantas luzes por melhor viver, sonhos de quem quer crescer 
na paz. Irmão do vento vem soprar, irmão do fogo esquentar.  
|: O frio dos corações, de gestos e ações que escravizam:|.                                              
Francisco, contamos contigo. Francisco (3x). 
 

Vem ó Francisco saciar, tanta fome de saúde e pão, terra, emprego, habitação e amor. 
Irmão da água vem molhar, irmão da chuva purifica,  
|:a impureza, a opressão, toda poluição desta vida:|.                                         
Francisco, contamos contigo. Francisco (3x). 
 

Vem ó Francisco celebrar, a esperança de transformação, de uma nova criação pra nós. 
Irmão da terra vem frutificar, irmão do tempo eterniza,  
|:momentos de louvação, partilha e canção, alegria:|.                                              
Francisco, contamos contigo. Francisco (3x). 
 
 

“Ama com todas as tuas forças Aquele que totalmente se deu por teu amor”. 
(Santa Clara, 2In) 


	Excelso, Onipotente Senhor,
	concedei-nos peregrinos que sigamos vossos passos no caminho do Amor.

