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Notas de Formação  
Terceira Ordem, Sociedade de São Francisco (TSSF) 

Região do Brasil 

A série Notas de Formação destina-se aos formandos da TSSF para estimular a 
conversação e a reflexão entre os companheiros de formação, seja em grupo ou 
individualmente com um companheiro espiritual ou sacerdote. Para obter o máximo dessas 
Notas, mês-a-mês, aconselhamos anotar suas reflexões pessoais em um diário.

Lição 1:  O Que é a Terceira Ordem, Sociedade de São Francisco e 

    o que é o processo de Formação? 

      

O que há neste estudo? 
Exploramos os começos da vocação francisclareana, o que é a 

Terceira Ordem e o processo de formação que nos ajuda a realizar a 
nossa vocação pessoal dentro da comunidade TSSF.

Para começar a explorar:
1. O que o atrai para a vocação francisclareana? Por que você quer se 

juntar a uma ordem religiosa?

2. Como você imagina viver por uma regra pessoal de vida e em comunidade, embora 
dispersa, como isso pode fazer diferença em sua vida diária?

3. Quais são as suas esperanças, perguntas e preocupações para começar o programa 
de formação para se tornar um/a terciário(a)?

Aprendendo com as Fontes Francisclarianas 

Uma Mensagem de Paz
"Ide, disse o doce pai aos filhos, anunciar a paz aos homens, pregai a penitência 

para a remissão dos pecados. Sede pacientes nas tribulações, vigilantes na oração, 
vigorosos no trabalho, modestos nos discursos, austeros nos costumes e agradecidos 
nos benefícios, pois, por tudo isto, vos está preparando um Reino eterno. E eles, 
prostrando-se, por terra, com humildade, diante do servo de Deus, receberam, com 
alegria de espírito, a ordem da santa obediência." 

--São Boaventura, Legenda Maior de São Francisco 3:7
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Fazer conhecer suas necessidades entre si
E um manifeste ao outro com confiança a sua necessidade, para que se 

encontre o necessário e lhe seja servido. E cada qual ame e nutra seu Irmão assim 
como a mãe ama e nutre seu filho. 

--Regra Não Bulada (1221) Capítulo IX

Da Recepção dos Irmãos e Irmãs 
Se alguém, por inspiração divina, querendo aceitar esta vida, vier aos nossos 

Irmãos, seja recebido benignamente por eles. E, se estiver firme para aceitar a nossa 
vida, cuidem-se muito os Irmãos de não se intrometerem nos seus negócios temporais, 
mas apresentem-no, quanto antes, ao seu Ministro. 

--Regra Não Bulada (1221) Capítulo II

Uma Leitura de os Princípios 

Dia Quatro – O Objetivo (continuação)
Quando São Francisco encorajou a formação da Terceira Ordem, ele reconheceu 

que muitos são chamados a servir a Deus em espírito de Pobreza, Castidade e 
Obediência na vida diária (diferentemente da aceitação literal desses princípios como 
nos votos feitos pelos Irmãos e Irmãs das Ordens Primeira e Segunda). A Regra da 
Terceira Ordem tem como intenção permitir que as obrigações e condições da vida 
diária sejam conduzidas dentro deste espírito. 

Explorando mais a fundo: Quem somos? 

Francisco foi um ser humano carismático que refletia o amor de Cristo e vivia o 
Evangelho na sua vida. Quase todos que o conheceram o amaram e queriam seguir o 
seu caminho. A vocação francisclareana estava aberta a todos e não estava limitada à 
vida celibatária dos sem-teto e pobres. Francisco, rapidamente, viu que o povo que 
levava uma vida comum tinha sido chamado a servir a Deus com corações e vidas 
totalmente comprometidos. Assim, há mais de 800 anos, nasceram os Irmãos e Irmãs 
da Penitência.

As três expressões dentro da vocação francisclareana, as Ordens Primeira, Segunda e 
Terceira, incorporam a trindade amorosa da co-igualdade e mutualidade. Na Comunhão 
Anglicana, a Primeira Ordem consiste dos Irmãos da Sociedade de São Francisco 
(SSF) e as Irmãs da Comunidade de São Francisco (CSF); a Segunda Ordem, as Irmãs 
da Comunidade de Santa Clara (CSCI); e os Irmãos e Irmãs da Terceira Ordem (TSSF). 
As Primeira e Segunda Ordens moram juntos nas suas comunidades particulares, 
enquanto a Terceira Ordem consiste de homens e mulheres nas caminhadas ordinárias 
de vida e moram na comunidade na dispersão. A expressão "Terceira Ordem" denota 
uma ordem religiosa que vive sob regra e votos, fora de um convento, geralmente sem 
hábitos ou trajes religiosos, na vida secular ordinária. 
É um chamado específico: somos chamados a refletir o Evangelho de nosso Senhor 
Jesus Cristo e seu amor incondicional em qualquer lugar em que sejamos chamados a 
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servir. Permanecemos uma “Ordem de Penitentes”, embora nos chamemos “terciários/
as”, e nossos irmãos e irmãs católicos romanos se chamem de “franciscanos 
seculares.” A palavra “penitente” tem raiz na palavra grega metanoia: de se voltar (ou 
re-tornar) para Deus. Esse é o nosso primeiro foco como “penitentes”: estar sempre 
voltando nossas faces e nosso ser interior para nosso bem-amado Senhor. Nos 
esforçamos pela paz e unidade na família de Deus através do Evangelho vivendo 
segundo os modos de São Francisco. O primeiro foco é ordenar nossas próprias vidas, 
aprender a viver a Regra como indivíduos em uma comunidade dispersa. Esse é um 
processo de internalização e nos encontramos ordenando tudo em conformidade com o 
enfoque que nossa Regra requer. Isso acontece devagar e imperceptivelmente; com o 
passar do tempo, viver essa Regra se transforma de um esforço consciente a uma 
parte integrante do nosso ser. A Regra se torna nosso centro de orientação interior que 
permeia nossas ações e palavras. Formar nossa natureza espiritual por meio da 
vivência da regra de vida com responsabilidade à comunidade é uma antiga tradição. 
Qualquer regra, francisclareana ou outra qualquer, geralmente inclui práticas diretas 
para conhecer melhor o Senhor (oração pessoal e estudo do Evangelho), para 
conhecer melhor a nós mesmos (oração pessoal, direção espiritual e auto-exame) e 
esforçar-nos para tornarmos plenos em Cristo (mais oração pessoal, penitência e 
negação de si mesmo).

Ao invés de trancar-se num mosteiro, Francisco saiu e abraçou o mundo inteiro com 
braços abertos – assim como seu modelo, o Cristo crucificado. Seu alcance se 
fundamentava nas insinuações do Espírito Santo que ele percebia em sua profunda 
vida de oração, e nos Evangelhos e na comunidade. E ele fazia todas as coisas com 
grande coração e muita alegria. Oração que leva à ação, generosidade e júbilo de 
espírito, cuidadoso discernimento e muita proximidade com os ensinamentos e 
exemplos do nosso Senhor Jesus Cristo devem caracterizar nossa maneira de ser no 
mundo, tal como caracterizavam an a Francisco.

Somos chamados a comunidade, assim como foi Francisco, embora geralmente não 
moremos juntos. Somos chamados a orar, estudar e trabalhar para o reino vindouro de 
Deus. Somos chamados a conformar nossas vidas e valores ao modelo do Evangelho 
embora vivendo em nossas vidas particulares seculares.

Para Reflexão:
1. O que você vê como o aspecto mais desafiador de viver a vida religiosa 

ao exercer uma vida secular ordinária?

2. O que mais anima você em relação à sua regra pessoal? O que mais 
desafia você?

3. Que ação concreta você pode realizar agora em resposta ao que foi discutido 
nesta lição?
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Passos no Processo de Formação: 

Aspirante: Aqueles que se sentirem chamados a uma vida dentro da TSSF 
podem buscar admissão como Postulante, preenchendo o Questionário 
Pessoal e entregando-o ao Diretor de Formação.

Postulante: O estágio de Postulante demora, normalmente, 6 meses. O 
Postulante deve procurar um Companheiro Espiritual para acompanhá-lo em sua jornada 
francisclareana ana. Quando disponível, o Postulante participará regularmente do grupo de 
Formação local ou Fraternidade onde o Postulante vai aprender e refletir sobre a observância 
da Regra Básica para Postulantes com base nos Princípios de TSSF, e mais geralmente, sobre 
sua vida francisclareana.

Noviço: Normalmente, seis meses ou mais depois da sua aceitação, o Postulante pode 
solicitar ao Diretor de Formação admissão como Noviço. A cerimônia de Admissão de Noviço 
iniciará o tempo do Noviciado. O Noviço fará o curso de treinamento prescrito pelo Diretor de 
Formação, normalmente sendo una continuação do programa do Postulante, para aprofundar 
seu entendimento da vida francisclareana e a observância da sua Regra de Vida personalidade. 

Nota: Um pedido de admissão para a TSSF de alguém que foi professo numa 
comunidade religiosa e dispensado destes votos, será feito ao Capelão que determinará, em 
consulta com o Diretor de Formação, um período de formação de não menos de doze meses, 
apropriado à situação do candidato. Com a aprovação do Capítulo, o candidato pode professar 
na Terceira Ordem. 

Profissão: Normalmente, depois de pelo menos dois anos de noviciado, e ao ser convidado 
pelo Diretor de Formação, o Noviço entregará por escrito seu pedido para profissão ao Diretor 
de Formação. Cartas de apoio podem ser enviadas ao Diretor de Formação. O Diretor de 
Formação junto com o Capelão apresentarão o candidato ao Capítulo para eleição à Profissão. 
A cerimônia de Profissão marca o novo membro Professo, onde ele ou ela recebe a Cruz de 
Profissão e o Mandato de Profissão assinado. O membro Professo deve usar a cruz como o 
símbolo de membresia na Terceira Ordem.
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Notas de Formação 

Terceira Ordem, Sociedade de São Francisco (TSSF) 
Região do Brasil 

A série Notas de Formação destina-se aos formandos da TSSF para estimular a 
conversação e a reflexão entre os companheiros de formação, seja em grupo ou 
individualmente com um companheiro espiritual ou sacerdote. Para obter o máximo dessas 
Notas, mês-a-mês, aconselhamos anotar suas reflexões pessoais em um diário.

Lição 2:  O Companheiro Espiritual  

O que há neste estudo? 
Exploraremos como o ideal francisclareano é alcançado apenas em 

comunidade e com o apoio de uma companheira espiritual, alguém que 
se identifique com a sua vocação, que não o julgue pelas suas lutas e o 
encoraje ao longo do caminho.

Para começar a explorar
1. Você tem atualmente um companheiro espiritual? Caso afirmativo, dar um exemplo 

de algo que ele ou ela ajudou você a entender, algo que a oração ou o estudo 
sozinho não iluminaram completamente. Caso que não, você vai buscar logo? 
Como?

2.  O que você espera do relacionamento com sua companheira espiritual? 

3. Santo Aelred disse: "Aquele que permanece na 'amizade' permanece em Deus, e 
Deus nele" (1 João 4:16 parafraseado). Como pode manter o seu relacionamento 
centrado em Cristo? 

Aprendendo com as Fontes Francisclarianas 

Da Forma de Vida
E depois que o Senhor me deu Irmãos, ninguém me mostrou o que deveria 

fazer, mas o próprio Altíssimo me revelou que eu deveria viver segundo a forma do 
Santo Evangelho. --São Francisco, Testamento 

NOTAS DE FORMAÇÃO: LIÇÃO  2 6



Da Correção 
Bem-aventurado o servo que suporta advertência, acusação e repreensão de 

outro tão pacientemente como de si mesmo. Bem-aventurado o servo que, na 
repreensão, benignamente aquiesce, com reverência obedece, com humildade se 
confessa e da boa vontade a satisfaz. --As Admoestações de São Francisco, 
22

Como S. Francisco recebeu o conselho de S. Clara e do Frei Silvestre
O humilde servo de Cristo S. Francisco, pouco tempo depois de sua conversão, 

tendo já reunido e recebido na Ordem muitos companheiros, entrou a pensar muito e 
ficou em dúvida sobre o que devia fazer, se somente entregar-se à 
oração, ou bem a pregar algumas vezes: e sobre isso desejava 
muito saber a vontade de Deus.

E porque a humildade que tinha não o deixava presumir de 
si nem de suas orações, pensou de conhecer a vontade divina por 
meio das orações dos outros.

Pelo que chamou Frei Masseo e disse-lhe assim: "Vai a 
Soror Clara e dize-lhe da minha parte que ela com algumas das 
mais espirituais companheiras rogue devotadamente a Deus seja 

de seu agrado mostrar-me o que mais me convém: se me dedicar à pregação ou 
somente à oração. E depois vai a Frei Silvestre e dize-lhe o mesmo".

Foi Frei Masseo, e conforme a ordem de S. Francisco, deu conta da embaixada 
primeiramente a S. Clara e depois a Frei Silvestre. O qual, logo que a recebeu, 
imediatamente se pôs em oração e, rezando, obteve a resposta divina, e voltou a Frei 
Masseo e disse-lhe assim: "Isto disse Deus para dizeres ao irmão Francisco: que Deus 
não o chamou a este estado somente para si; mas para que ele obtenha fruto das 
almas e que muitos por ele sejam salvos".

Obtida esta resposta, Frei Masseo voltou a S. Clara para saber o que ela tinha 
conseguido de Deus; e respondeu que ela e outra companheira tinham obtido de Deus 
a mesma resposta que tivera Frei Silvestre. Com isto tornou Frei Masseo a S. 
Francisco; e S. Francisco o recebeu com grandíssima caridade e perguntou-lhe: "Que é 
que ordena que eu faça o meu Senhor Jesus Cristo?" Respondeu Frei Masseo: "Tanto 
a Frei Silvestre como a Soror Clara e à irmã, Cristo respondeu e revelou que sua 
vontade é que vás pelo mundo a pregar, porque ele não te escolheu para ti somente, 
mas ainda para a salvação dos outros". 

E então S. Francisco, ouvindo aquela resposta e conhecendo por ela a vontade 
de Cristo, levantou-se com grandíssimo fervor e disse: "Vamos em nome de Deus". 

--Florezinhas 16

Uma Leitura de os Princípios 

Dia Vinte e Seis – A Segunda Nota (continuação)
Portanto, nós ansiamos por amar a todos a quem estão ligados por laços de 

família ou amizade. Seu amor por eles e elas se desenvolve à medida que seu amor 
por Cristo se aprofunda.
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Nós temos um amor e uma afeição especiais para com os demais membros da 
Terceira Ordem, orando uns pelos outros individualmente e buscando crescer nesse 
amor. Nós estamos de guarda contra qualquer coisa que possa prejudicar este amor, e 
nós procuramos a reconciliação com aqueles de quem nós estamos separados. Nós 
buscamos ter o mesmo amor para com aqueles com quem temos pouca afinidade 
natural, pois este tipo de amor não se firma na emoção, mas é um elo firmado em sua 
própria união comum com Cristo. 

 

Explorando mais profundamente: O Companheirismo 

Espiritual 

Por que você precisa de uma Companheira Espiritual? 
Para seguir Jesus, praticar uma disciplina francisclareana, amar a Deus e a 

nossos vizinhos cordialmente, precisamos de um apoio, de um amigo, de restaurador 
de perspectiva, em resumo, de um guia.

O companheirismo espiritual tem que envolver toda nossa vida: nossas relações em 
nossas famílias e comunidades como também nossas relações com Deus em oração e 
ação. Uma companheira espiritual nos ajuda a nos ver como Deus nos vê, com nosso 
potencial ou forças e fraquezas, e a vermos o mundo e nossos irmãos e irmãs como 
Deus os vê, com necessidades físicas e espirituais. 

Para companheiro, escolha alguém com quem você pode se encontrar regularmente, e 
que pode ser objetivo com você. Escolha alguém cujas sugestões você considerará 
seriamente quando elas conflitarem com as suas próprias. Lembre-se de que há muitos 
homens e mulheres leigos pensadores e devotos que podem servir como 
Companheiros Espirituais; eles não precisam ser clérigos. Sua companheira precisa 
saber o que você está tentando fazer e que ferramentas espirituais você usa na tarefa. 
Ele ou ela também precisa saber sua situação de vida, que demandas você tem e quais 
suas responsabilidades.

Um Companheiro Espiritual é alguém que é:

● um apoio e companheira no caminho.

● às vezes uma caixa de ressonância.

● às vezes um catalisador, acelerando ou reduzindo a velocidade 
de reações, ajudando a nos transformar na pessoa que Deus 
quer que sejamos.

● às vezes um guia, nos dirigindo pela névoa de nossas emoções, de nossa 
depressão, de nossa visão.

● às vezes uma pedra de toque que testa nossas motivações ou intenções.
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● às vezes uma força que nos acalma, restabelecendo nosso equilíbrio 
quando problemas pessoais ou simplesmente a loucura de um mundo 
materialista transtorna nosso equilíbrio.

Ao escolher um Companheiro Espiritual, lembre-se de que ele ou ela:

● tem que entender seu compromisso com um Cristianismo radical do modo 
francisclareano, uma vida de oração, disciplina, estudo e trabalho que 
produz humildade, amor e alegria.

● tem que ter humildade para ouvir e responder; é capaz de ouvir além do que 
as palavras dizem sem julgamento; não é autócrata. 

● tem que ter conhecimento de si mesmo e seu próprio espírito; tem prática 
pessoal de oração.

● tem reverência para todas as criaturas de Deus e deseja o bem-estar delas e 
de você.

● tem disciplina de si mesmo e sabe respeitar fronteiras pessoais.

Com que freqüência vocês devem se reunir?
Normalmente, uma vez cada mês, mas depende das circunstâncias individuais, 

trimestralmente pode ser suficiente. Confirmar com seu diretor de formação e sua 
companheira espiritual o que funciona o melhor para você e sua desenvolvimento no 
caminho francisclareano. A meta é manter uma relação aberta e saudável com o 
companheiro espiritual. Se você perceber que está demorando para se reunir com sua 
companheira espiritual,  pergunte-se porquê. 

 

Para Reflexão:
1. Agora, como você vê o relacionamento com sua companheira 

espiritual? Que insight você ganhou ao estudar esta lição?

2. O que mais anima você em relação à seu companheiro espiritual? O 
que mais desafia você?

3. O que as seguintes palavras do cisterciense Thomas Merton significam para 
você? "O guia espiritual vale o seu sal se conduzir uma campanha determinada contra 
todas as formas de ilusão que se levantam da ambição espiritual e da 
autocomplacência que apontam para estabelecer o ego em glória espiritual." (Zen e os 
Pássaros do Desejo)
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Notas para sua Companheira Espiritual 

 Conforme com a Constituição da TSSF, seção 4.1.a: Cada membro da Terceira 
Ordem deve ter um Companheiro Espiritual, que normalmente tem a seu vez o seu 
próprio Companheira Espiritual e aceita os ‘Princípios’ como a base da direção.

Os Companheiro/as Espirituais de terciário/as podem ter treinamento formal e longa 
experiência em direção ou nenhuma; eles podem ser clérigos, membros de ordens 
religiosas ou leigos. Onde quer que você esteja no largo espectro da direção, 
agradecemos sua vontade de ajudar. Sem companheirismo, todos corremos risco da 
autodesilusão e caímos na vala da jornada espiritual. Não há nada tão importante para 
nossa saúde espiritual como uma boa Companheira Espiritual. (De Um Guia Franciscano 
para Diretor Espiritual, TSSF, Província das Américas, Rev. Robert Goode, 1991. Revisado de 
2000.)

Fundamentos para o Companheiro/a Espiritual se lembrar:

● O companheirismo espiritual não é igual ao aconselhamento pastoral. Serve 
para ajudar um indivíduo a reconhecer e desenvolver uma relação pessoal 
mais profunda com Deus.

● Tudo o que é dito durante a companheirismo é confidencial e não deve ser 
compartilhado fora da relação.

● Manter o tempo com seu formando focalizado na direção mais do que em uma 
conversação casual é especialmente importante se seu dirigido também for 
seu amigo. Fixar e manter um tempo específico para começar e terminar o 
encontro e manter isto pode ajudar em guardar à parte o tempo social. (Uma 
hora normalmente é o mais correto.)

● Tudo na vida de seu formando refletirá sua relação com Deus. A vida religiosa 
de uma pessoa não é algo que possa ser separado da sua vida do dia-a-dia. 
Em geral, se as relações pessoais da pessoa estão fora de controle, assim 
será a relação da pessoa com Deus.

● Comece fazendo algumas perguntas. Como seu formando veio a procurar 
companheirismo espiritual? Como é a sua vida de oração? O que espera o seu 
formando da relação de direção? (Quais são suas próprias expectativas?)

● Você não tem que compartilhar a mesma espiritualidade para dirigir alguém, 
mas, se você se acha incapaz de se relacionar com a pessoa ou se sente 
incômodo, você pode sugerir que a pessoa procure outra companheira.

● Às vezes, o que não é dito é mais revelador do que o que é dito. Esteja atento 
quando assuntos estiverem sendo evitados, e não tenha nenhum medo de 
fazer perguntas pertinentes.

● Começar a sessão com uma oração ou alguns minutos de reflexão silenciosa 
pode ajudar estabelecer o foco.

● Tente fazer mais escutando do que falando. Compartilhar suas próprias 
experiências às vezes pode ser útil, mas pode se mostrar intimidante. Isso é 
algo que você terá que discernir por si mesmo.
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Notas de Formação
Terceira Ordem, Sociedade de São Francisco (TSSF)

Região do Brasil

A série Notas de Formação destina-se aos formandos da TSSF para estimular a 
conversação e a reflexão entre os companheiros de formação, seja em grupo ou 
individualmente com um companheiro espiritual ou sacerdote. Para obter o máximo dessas 
Notas, mês-a-mês, aconselhamos anotar suas reflexões pessoais em um diário.

Lição 3: A Regra TSSF a Regra Pessoal de Vida

O que há neste estudo? 
Exploraremos os componentes da Regra da Ordem e a Regra de 

Vida Pessoal. Como cada elemento é vital, e como todas estas partes 
juntas nos lembram que ser uma Franciscana da Terceira Ordem liga a 
caminhada de fé pessoal a uma vida em comunidade.

Para começar a explorar
1. De que forma você acha que uma regra de vida pessoal pode afetar a vida diária?

2. De que forma você encontra a vida guiada por uma regra da vida desafiadora?  
Algumas partes são mais desafiadoras do que outras?

3.   Quais são alguns benefícios de viver com uma Regra?

Aprendendo com as Fontes Francisclarianas

Francisco escreve uma Regra simples e pede ao Papa que a aprove.
Vendo o bem-aventurado Francisco que o Senhor aumentava cada dia o seu 

número, escreveu para si e para seus irmãos, presentes e futuros, com simplicidade e 
com poucas palavras, uma forma e Regra de vida, sendo principalmente expressões do 
santo Evangelho, pois vivê-lo perfeitamente era seu único desejo. Acrescentou, 
contudo, algumas poucas coisas, absolutamente necessárias para o andamento da 
vida religiosa. Por esse motivo foi a Roma com todos os referidos irmãos, desejando 
ardentemente que o Papa Inocêncio III confirmasse o que tinha escrito. Achava-se 
naquela ocasião em Roma o venerável bispo de Assis, Guido, que estimava muito São 
Francisco e todos os seus irmãos, e os venerava com particular afeto. Vendo ali São 
Francisco e seus Irmãos, e, desconhecendo o motivo, não gostou. Temia que 
quisessem abandonar sua terra, onde o Senhor já começara a fazer grandes coisas por 
meio de seus servidores. Gostava muito de ter esses homens de valor em sua diocese 
e esperava muito de sua vida e seus bons costumes. Mas quando soube a causa e 

NOTAS DE FORMAÇÃO: LIÇÃO  3 11



compreendeu o verdadeiro motivo, alegrou-se muito no Senhor e lhes prometeu seu 
apoio e influência.

--Tomás de Celano, Primeira vida, Cap. 13, par. 32

Sobre a necessidade de ser unido ao Espírito Santo
E todos aqueles e aquelas, enquanto assim fizerem e se perseverarem até o fim, 

repousará sobre eles o espírito do Senhor e neles fará habitação e morada. Assim 
serão filhos do Pai celeste, cujas obras fazem. E são esposos, irmãos e mães de Nosso 
Senhor Jesus Cristo. Somos esposos, quando no Espírito Santo, a alma fiel se une a 
Jesus Cristo. Somos irmãos, quando fazemos a vontade do seu Pai que está no Céu. 
Somos mães, quando O levamos no coração e em nosso corpo por amor e com 
consciência pura e sincera; geramo-Lo por santa operação que deve luzir em exemplo 
para os outros. --São Francisco, Segunda Carta aos Fiéis 48-53

Bênção de Santa Clara para sua alma
Ao recebê-la, Santa Clara beijou a Regra e abençoou-se com estas palavras 

para sua própria alma: "Vai segura, porque tens uma boa escolta para a viagem. Vai, 
porque aquele que te criou também te santificou, e, custodiando-te sempre, como mãe 
a um filho, amou-te com terno amor." --Tomás de Celano, Legenda de Santa Clara 
de Assis, 46

Uma Leitura de os Princípios
Dia Treze -- As Três Formas de Serviço

As terciárias desejam estar à imagem de Jesus Cristo, a quem nós 
servimos de três formas: pela Oração, pelo Estudo e pelo Trabalho. Na vida da Ordem 
como um todo essas três formas devem encontrar uma expressão plena e equilibrada, 
mas não se espera que todos os membros respondam da mesma maneira a cada uma 
delas. Cada maneira individual de servir varia de acordo com as habilidades e 
circunstâncias, mas a regra de vida pessoal do membro inclui todas as três formas de 
serviço.
. 

Explorando mais profundamente

O que é a Regra da Terceira Ordem da Sociedade de São Francisco?

A Regra da TSSF é compartilhada entre as terciárias e terciários pelo mundo 
inteiro. Há 5 províncias : Província Americana que inclui América do Norte, Sul e Central 
e a Índia Ocidental; Província Europeia, que inclui a Inglaterra e o resto da Europa mais 
Hong Kong; Província Ásia-Pacifica; Província do Pacifico; e Província Africana. Todos 
observam a mesma Regra.

Conforme a Constituição da TSSF, seção 1.1.c, a Regra da Terceira Ordem 
consiste de três elementos: (1) Os Princípios, (2) As Constituições da SSF e TSSF, e 
(3) A Ordem para Admissões e Renovações.
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Os Princípios capturam o ethos do que a Ordem deve ser. Eles tem aquelas 
qualidades francisclarianas às quais nos esforçamos conformar nossas vidas. Os 
Princípios são lidos diariamente como parte da Obediência Comunitária, um conjunto 
de orações que nos lembra diariamente nosso compromisso pessoal á Ordem mundial. 
Nos lembra que nossa vida em comunidade é compartilhada com pessoas da mesma 
espiritualidade, embora com perspectivas diversas.

A Obediência Comunitária inclui:
1. A oração que São Francisco usou quando ele entrou em uma igreja:
"Aqui neste local e em todas tuas igrejas pelo mundo, nós adoramos a Ti, ó Cristo, e nós 
alegramos em Ti, porque pela Tua santa cruz redimiste o mundo."
2. A leitura diária dos Princípios correspondendo ao dia do mês.
3. Intercessões para nossos irmãos e irmãs na Terceira Ordem
4. Ações de Graças e Coletas pela TSSF (opcional)
5. Bênção de encerramento, quer "Que nossa bendita Senhora reze por nós ..." ou "A 
graça de nosso Senhor ..."

As Constituições da SSF e TSSF definem a forma e prática da Terceira Ordem 
em resposta aos Princípios. Elas contém itens de interesse histórico e de procedimento. 
A Constituição da TSSF agrega a Regra Pessoal de Vida.

A Ordem para Admissões e Renovações representa o laço individual à 
comunidade mais ampla.

A Regra da Terceira Ordem é a base da nossa vida em comunidade e é a 
expressão de nossa herança e visão da vida franciscana (cf. Const.1.1.d)

O que é a Regra Pessoal de Vida? 

A Regra Pessoal de Vida é exigida e definida na Constituição da TSSF, tornando 
a Regra Pessoal um elemento constitutivo da Regra da Ordem. É o aspecto pessoal 
dentro dos marcadores comunais. A Constituição diz:

4.2.a Cada membro da Terceira Ordem deve ter e manter uma Regra Pessoal de Vida.

4.2. b O propósito da Regra Pessoal de Vida é interpretar e expressar os Princípios nas 
circunstâncias particulares da vida de cada Terciário.

4.2.c  A Regra Pessoal de Vida deve ser feita de acordo com os Estatutos da Província, 
levando em consideração os dons pessoais e qualidades de cada Terciário como 
também os outros deveres e responsabilidades que cada um pode ter.

4.2.d  A Regra Pessoal de Vida regularmente incluirá algum compromisso, claramente 
declarado, em cada uma das seguintes áreas:
1. Santa Eucaristia 4. Auto-negação 7. Simplicidade
2. Penitência 5. Retiro 8. Trabalho 
3. Oração Pessoal 6. Estudo 9. Obediência  
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4.3.a Como sinal do seu compromisso e renovação, os membros da Terceira Ordem 
renovarão o seu compromisso anualmente para viver de acordo com os 
Princípios tal como estes são expressados na sua Regra Pessoal de Vida.

4.3.b A renovação anual é exigida como salvaguarda contra a membresia nominal e 
para dar oportunidade para que a Regra Pessoal de Vida seja revisada, se for 
preciso.

Portanto, a Regra Pessoal de Vida está sujeita aos 3 marcadores da 
Regra da Ordem:

Interpreta os Princípios para aplicação pessoal.
É ordenada pela Constituição.
É renovada anualmente usando a Ordem de Admissões e Renovações.

Recomendação do IPTOC 2017

Em setembro de 2017, o Capítulo Interprovincial da Terceira Ordem (IPTOC), 
emitiu uma recomendação de que os membros entrem num tempo experimental de 
criar a Regra Pessoal da Vida com base nos Princípios e não nos 9 pontos 
estabelecidos na Constituição. É não apenas ler os Princípios todos os dias, mas 
devemos aplicá-los ao modo como vivemos diariamente!

O programa LatinoAmerica está adotando a recomendação do IPTOC. Os membros 
atuais podem optar por escrever uma regra pessoal com base nos Princípios ou podem 
permanecer com a regra tradicional de 9 pontos. No entanto, os novos membros, que 
são os postulantes e os re-admitidos, receberão uma Regra Básica com base nos 
Princípios para estudar e viver com a expectativa de que, no momento do Noviciado, o 
estagiário iniciará uma regra personalizada, baseada nos Princípios e utilização das 
áreas designadas na Regra Básica, mas modificadas por particularidades particulares e 
culturais. Como o Diretor de Formação, Pilato Pereira, da TSSF Brasil, afirmou: "o 
postulantado é uma época de estudo; noviciado um tempo de vida ".

Sua regra pessoal: um formulário no qual padronizar sua vida

A Regra Pessoal é uma oferta de amor a Deus. Ela apresenta uma métrica para 
modelar nossas vidas. É um meio que nos ajuda a viver como queremos viver: como 
seguidores de Jesus no Espírito de São Francisco e Santa Clara. Uma regra destina-se 
a orientar, estabilizar e crescer nossa jornada em Cristo. Uma regra mantém a pessoa 
apontada na direção certa, especialmente quando estressada, ou árida, ou não 
particularmente animada. Uma regra é um esboço do que um indivíduo se propõe fazer 
diária, semanal, mensal e anualmente.

Uma das tarefas da formação é ajudar o postulante ou noviço a aprender a escrever e 
viver uma Regra Francisclareana personalizada. O conteúdo de uma regra pessoal 
variará em ênfase com cada pessoa. Nós fornecemos uma Regra Básica com base nos 
Princípios (veja abaixo) para servir os postulantes de roteiro, para se adaptar de forma 
concreta e específica para atender às circunstâncias e temperamentos individuais.
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Ao escrever uma regra, estabelecemos metas que podemos alcançar, metas que não 
são idealistas, mas sim razoáveis para que possamos realmente viver elas. Em todos 
os casos, a Regra nunca deve ser um fim em si mesma, mas sim uma ferramenta 
adaptada ao indivíduo que oferecerá um meio de formar uma vida holística equilibrada 
que ressoe com os Princípios de TSSF.

O que desejamos é buscar a alegria de servir a Jesus na Comunhão, na partilha 
do pão, na oração pessoal e comunitária, no estudo, no serviço ao próximo mais pobre, 
no respeito ao planeta e aos recursos naturais. Construir uma Comunidade 
Francisclareana é fazer irmãos e irmãs que estejam neste mesmo espírito. A Regra é 
uma forma de nos tornarmos melhores para participar da nossa comunidade: esta sim 
se constitui como sinal salvífico (Sacramento) da presença do Senhor no mundo.

A Regra
- chama-nos à liberdade, para abrir-nos alegremente ao novo; nunca é rígida ou 
legalista.
- celebra que somos imperfeitos e sempre em necessidade de crescimento e formação.
- reflete quem somos individualmente e quem nos estamos tornando como 
Francisclarianos com o objetivo de viver o Evangelho.
- cabe-nos sem ser tão apertada que nos torna desconfortável nem tão solta que é sem 
sentido.
- deve ser revisada e alterada regularmente para refletir o crescimento na compreensão 
dos Princípios e da vocação francisclareana, bem como mudanças e circunstâncias.
- inclui as 9 áreas recomendadas pelo IPTOC com base nos Princípios, refletindo 

nossas circunstâncias particulares.
--convida o Espírito Santo para trabalhar em e através de nossas vidas.

A Regra da Terceira Ordem (Os Princípios, as Constituições, a Ordem para 
Admissões) em conjunto com a Regra Pessoal de Vida, são o foco do 
compromisso e renovação para todos os terciários (Const. 1.1.e).

Você pode obter os documentos na Companheira Devocional:  
Os Princípios começam na pagina 12.
As Constituições começam na pagina 27.
A Ordem de Admissões e Renovações começa na pagina 125.
A Regra Básica para Postulantes com Base nos Princípios está em baixo.
Também, pode encontrar a Regra da TSSF no site www.tssf.org na seção espanhol e 
português.

Para Reflexão:
1. A Regra Básica ajuda você a aprofundar seu entendimento dos Princípios? 
Se sim, explique como. Quais mudanças você está considerando para tornar a 

Regra melhor em sua vida particular?

2. Explique as áreas em sua vida onde você notou o crescimento no Espírito e 
desenvolveu novas maneiras de ver e ser desde a adoção de uma regra de vida.
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3. Disciplina é um afinar interior do coração. Como sua vida reflete um afinar interior em 
direção a Cristo e à vida centrada no Evangelho?

Regra Básica com Base nos Princípios da TSSF

Eu, (nome), [me esforço para testar minha vocação] com meus 
irmãos e irmãs na Terceira Ordem da Sociedade de São Francisco e 
Santa Clara, de acordo com os Princípios da Ordem, espalhar o 

conhecimento e o amor de Cristo, promover o espírito de amor e harmonia como família 
de Deus, e viver com alegria uma vida de simplicidade e serviço humilde segundo o 
exemplo de São Francisco e Santa Clara. (A promessa TSSF)

Conformarei minha vida aos Princípios da Terceira Ordem das seguintes maneiras:

1.   O Objeto da Ordem: Construir uma Comunidade de Amor (Dias 1-4) 
✷ Minha primeira prioridade é dizer SIM ao chamado de Deus e estar aberto ao 

movimento do Espírito Santo na minha vida.
✷ Especificamente, vou considerar como eu sou chamado a construir comunidades de 

amor a cada dia onde eu moro, trabalho e assisto à celebração religiosa.
✷ Procurarei ser um agente da paz, defender o que é bom para a criação e promover 

o bem-estar de todas as pessoas, incluindo eu mesmo.
✷ Cultivarei um coração grato e praticarei a resiliência (superando as dificuldades 

pessoais).
✷ Para construir um relacionamento com meus irmãos e irmãs na TSSF, buscarei 

oportunidades de companheirismo; rezar diariamente o Compromisso da 
Comunidade; contribuir financeiramente dentro dos meus meios para a Ordem; 
interagir responsivamente com meu companheiro espiritual; renovar meus votos 
anualmente; e respeitar as decisões do Capítulo.

2.   O Primeiro Propósito: Tornar Nosso Senhor conhecido e amado em toda parte 
(Dias 5-6)
✷ Dedicarei tempo todos os dias olhando para a minha vida à luz do exemplo de 

Cristo.
✷ Levarei a luz de Cristo ao mundo que me rodeia, demonstrando bondade e 

preocupação por aqueles que Deus coloca diante de mim todos os dias, sendo 
especialmente cuidadoso com o mais desprezado entre eles.

✷ Serei sincero sobre como Cristo anima minha vida, lembrando que as ações muitas 
vezes falam mais alto que as palavras.

3.   O Segundo Propósito: Espalhar o espírito de amor e harmonia (Dias 7-9)
✷ Contribuirei todos os dias para a paz, a inclusividade e a justiça social na minha 

comunidade e no mundo.
✷ Refletirei o amor de mente aberta de Jesus, ouvindo antes de falar e entendendo 

antes de julgar.
✷ Vou pedir regularmente os guias espirituais e aqueles com quem eu interajo, onde é 

que sou ignorante ou preconceituoso de maneiras que me ceguem às rotinas de 
crueldade, injustiça e divisão.

NOTAS DE FORMAÇÃO: LIÇÃO  3 16



4.    O Terceiro Propósito: Viver em simplicidade (Dias 10-12) 
✷ Examinarei regularmente a minha vida para discernir onde ela é complexa demais, 

pensando especificamente em compromissos e posses temporais e simplificando 
onde for possível.

✷ Estarei ciente de quem ou o que eu defendo (posses e idéias) às custas do bem-
estar dos outros e de mim mesmo.

✷ Vou orar sobre o que sinto ser necessário para minha saúde e bem-estar e como 
posso evitar o luxo e o desperdício.

✷ Crescerei em generosidade para poder responder à pobreza e apoiar minha 
paróquia, a Terceira Ordem e outras causas.

5.   A Primeira Forma de Serviço: A Oração (Dias 13-16)
✷ A oração é meu relacionamento com Deus. Isso me permite ficar diante de Deus 

como eu sou, nada mais e nada menos. Portanto, eu dedicarei pelo menos 20 
minutos diariamente em oração, para ouvir, louvar, concentrar-me e ser inspirado.

✷ Valorizarei a intimidade com Deus e minha comunidade paroquial participando da 
Santa Eucaristia pelo menos semanalmente e nos principais dias da feriado.

✷ Vou praticar o auto-exame diário. Anualmente, usarei um Rito de Reconciliação para 
ajudar a aliviar o fardo do pecado e restaurar a paz e a esperança.

6.   A Segunda Forma de Serviço: O Estudo (Dias 17 & 18)
✷ Usarei as notas de formação da Terceira Ordem e materiais de estudo da tradição 

francisclariana. Em meu estudo, estarei aberto para o que Deus está me revelando 
aqui e agora e como se aplica à minha vida diária.

✷ Por meio do estudo, ampliarei minha compreensão da família franciscana, das 
Escrituras, da Igreja, de outras tradições religiosas e também de questões 
seculares.

✷ Quando descubro que sou ignorante em termos substantivos, procurarei maneiras 
de aprender.

7.   A Terceira Forma de Serviço: O Trabalho (Dias 19, 20)
✷ Reconhecendo que o trabalho toma uma variedade de formas, seculares e 

religiosas, procurarei fazer a obra de Deus em tudo que faço com humildade, amor 
e alegria.

✷ Estarei ciente de onde ao meu redor a ajuda é necessária, e vou orar sobre se e 
como responder.

✷ No trabalho, procurarei tornar o amor de Cristo conhecido, espalhar a harmonia e 
modelar a simplicidade.

8.   A Primeira Nota: A Humildade (Dias 21-24)
✷ Procurarei maneiras que me ajudem a orar em vez de criticar; concentrar-me em 

minhas próprias falhas e não nas dos outros; e liderar ou seguir com confiança.
✷ Em comunidade com meus irmãos e irmãs na Terceira Ordem, seguirei e me 

responsabilizarei pela vida modelada nesta regra.
✷ Serei guiado por um companheiro/a espiritual e outros guias que Deus coloca diante 

de mim.
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9.   A Segunda Nota: O Amor (Dias 25-27)
✷ Buscarei maneiras de expressar o amor por minha família, amigo/as, irmãs e irmãos 

na Terceira Ordem e na criação de Deus.
✷ Praticarei a meditação porque me ajuda a crescer em bondade para comigo e com 

os outros.
✷ Anualmente eu vou fazer um retiro que me chama a desacelerar, ter uma nova 

visão e descansar no amor de Deus.
✷ Vou praticar o autocuidado para promover meu crescimento em Cristo e na 

comunidade.

10.  A Terceira Nota: A Alegria (Dias 28-30)
✷ Estarei atento ao que me dá alegria e como posso me abrir para receber esse 

presente. Eu procurarei a cura por experiências que me isolaram deste presente.
✷ Estarei ciente de como a alegria pode iluminar as dificuldades da minha vida.
✷ Como Francisco e Clara, orarei por maneiras de superar a negatividade em relação 

àquilo que considero impuro ou repugnante, e aprender a valorizá-lo.
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Notas de Formação 

Terceira Ordem, Sociedade de São Francisco (TSSF) 
Região do Brasil 

A série Notas de Formação destina-se aos formandos da TSSF para estimular a 
conversação e a reflexão entre os companheiros de formação, seja em grupo ou 
individualmente com um companheiro espiritual ou sacerdote. Para obter o máximo dessas 
Notas, mês-a-mês, aconselhamos anotar suas reflexões pessoais em um diário. (Adaptado das 
Notas de Formação da Província Ásia-Pacífico com permissão.)

Lição 4:  São Francisco: sua vida e Dom para a Igreja 

O que há neste estudo? 
Exploramos a vida de São Francisco de Assis para verificar os principais 

dons que Francisco deu à Igreja e para identificar como esses dons podem 
ser relevantes para nossas vidas como terciários.

Para começar a explorar:
1. Do que você já sabe sobre São Francisco, quais aspectos de seu caráter e vida 

atraem você?

2.  Se você sabe pouco sobre São Francisco, que coisa única você gostaria de 
aprender sobre ele?

3.  Os santos são pessoas apresentadas para nós como exemplos de como viver como 
cristãos ou como desafios à maneira como vivemos agora. De que maneira São 
Francisco pode ser seu exemplo? De que maneira São Francisco poderia desafiá-lo?

Aprendendo com as Fontes Francisclarianas 

Francisco e o Crucifixo
Poucos dias depois, ao passar perto da igreja de São Damião, uma 

voz interior impeliu-o a entrar e orar. Tendo entrado, começou a rezar com 
fervor diante da imagem de Cristo Crucificado, a qual lhe falou com doçura 
e benevolência: «Francisco, não vês que a minha casa cai em ruínas? Vai 
e repara-ma». A tremer e cheio de assombro, respondeu: «Vou fazê-lo 
prontamente, Senhor». Compreendeu tratar-se da igreja de São Damião, 
com muitos sinais de velhice, que faziam prever ruína próxima. As palavras 
divinas encheram-no de alegria e a sua alma iluminou-se de viva luz: ficou 
plenamente convencido que foi Jesus Crucificado que lhe dirigiu aquele 
apelo.
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À saída da igreja, encontrou um padre sentado junto da porta. Metendo a mão 
na bolsa, ofereceu-lhe dinheiro e disse-lhe: «Peço-lhe, senhor, que compre azeite para 
fazer arder, sem interrupção, uma lâmpada diante deste Crucifixo; quando tiver gasto 
esta soma, dar-lhe-ei o que for preciso».

—Legenda dos Três Companheiros V.13

Oração de São Francisco diante o Crucifixo:
Altíssimo e glorioso Deus, ilumina a escuridão de nossos corações e dá-

nos uma fé verdadeira, uma esperança certa, um amor perfeito e uma 
humildade profunda. Dá-nos um sentido do divino e conhecimento de ti 

mesmo, para que possamos fazer tudo em cumprimento de tua santa vontade; Por 
Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.

Francisco e o Leproso
Francisco passeava um dia a cavalo, não longe de 

Assis, quando se encontrou com um leproso. Ordinariamente a 
vista da lepra causava-lhe calafrios. Nesta ocasião ele fez 
violência a si mesmo: desceu do cavalo, ofereceu uma esmola ao 
leproso e beijou-lhe a mão; recebido do leproso o beijo da paz, 
montou de novo e seguiu o seu caminho. ... Poucos dias depois, 
tomando consigo bastante dinheiro, foi ao hospital dos leprosos. 
Reunidos todos, deu esmola a cada um, beijando-lhe a mão; 
saindo dali, reconheceu a verdade da promessa divina: o que 
outrora lhe era amargo, ou seja, a vista e o contacto dos leprosos, 
converteu-se em doçura. De facto, a vista dos leprosos era-lhe 
antes tão irritante, que não só não os queria ver como não 
consentia em se aproximar do lugar em que habitavam.

—Legenda dos Três Companheiros, IV.11

Oração: Senhor Deus, vieste entre nós como servo. Enche-nos com a tua 
humildade, para que possamos, como Francisco nosso irmão, esquecer-nos 
em amor por ti e em compaixão pelos outros; E que nos solitários, nos 
rejeitados, nos perdidos, nos privados e nos presos, encontremos a Cristo 
nosso Senhor. Amem.

Francisco e os primeiros membros da Terceira Ordem: 
 Luchesio e Buonadonna (1260) Casal da Ordem Terceira 

Luchesio e sua esposa, Buonadonna, queriam seguir São Francisco como 
um casal. Este desejo animou Francisco a começar a Ordem Terceira. Luchesio 
era originalmente um comerciante ganancioso em Poggibonzi; mas sua vida 
mudou depois que ele conheceu Francisco por volta de 1213, quando ele começou 
a executar muitos atos de caridade. Inicialmente sua esposa não ficou muito 

NOTAS DE FORMAÇÃO: LIÇÃO  4 20



entusiasmada com esta mudança de comportamento, mas ela logo se tornou zelosa 
com a vida pobre e simples que o seu marido estava vivendo. Ele e sua esposa 
venderam o seu negócio, cultivaram bastante terra para prover as suas necessidades e 
distribuíram o resto aos pobres. Luchesio e sua esposa queriam algo mais: um modo 
de compartilhar uma vida religiosa permanecendo fora do claustro. Conhecendo seus 
desejos como também seus próprios planos de uma ordem para pessoas leigas, 
Francisco estabeleceu a Ordem Terceira (então conhecido como a Ordem dos 
Penitentes) e o Papa Honorius III aprovou uma Regra formalmente formulada em 1221. 
Celebramos sua festa em 28 de Abril. 

—Companheira Devocional de TSSF Brasil, p. 226

Coleta: Amado Senhor Jesus, graças por abençoares todos os caminhos da 
vida e permitir que tanto leigos como professos, casados ou solteiros, 
encontrem um caminho consagrado contigo no meio dos seus próprios 
desafios, deveres e alegrias terrenos. Concede a nós, que vivemos no 
mundo secular, a graça de nos lembrarmos de que cuidamos de ti quando 

cuidamos de nossos irmãos e irmãs. Amém.
 

Uma Leitura de os Princípios 

Dia Trinta – As Três Notas
A humildade, o amor e a alegria que marcam as vidas dos terciários e das 

terciárias são todas elas graças dadas por Deus. Elas não podem ser conseguidas pelo 
esforço humano. Elas são dádivas do Espírito Santo. O propósito de Cristo é operar 
milagres através daquelas pessoas que almejam se esvaziar e se entregar a Ele. Nós 
nos tornamos, então, canais de graça através dos quais a obra poderosa de Cristo se 
realiza. 

Para Reflexão: 
Olha novamente para as histórias acima. Pensa nas perguntas abaixo, prestes 

para discuti-las com teu Companheiro Espiritual.
-Francisco e o crucifixo.
-Francisco e o leproso.
-Francisco e os primeiros membros da Terceira Ordem.

1. Como cada história se conecta com tua vocação francisclareana?
2. Como Deus fala com os indivíduos hoje?
3. Quem são os leprosos em tua vida?
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Explorando mais a fundo: 

Uma breve cronologia
1182: Francisco nasce em Assis.
1193: Clara nasce em Assis.
1202: Francisco é prisioneiro de guerra em Perugia.
1204: Francisco sofre uma longa doença.
1205: O crucifixo de San Damiano fala a Francisco, dizendo-lhe para reparar a igreja.
1206: Julgamento diante do bispo, e Francisco renuncia ao seu pai.
1208: Um número de companheiros se junta a Francisco.
1209: Papa Inocêncio III aprova a Regra de Francisco.
1211: Clara é recebido na Portiuncula.
1213-1215: Francisco vai para a Espanha.
1219: Viagem missionária ao Egito. Francisco recebe audiência do sultão.
1220: Primeiros mártires franciscanos mortos em Marrocos.
1221: Regra da Terceira Ordem aprovada pelo Papa Honório III.
1223: Francisco estabelece o primeiro berço de Natal.
1224: Os estigmas.
1226: Francisco morre na Portiúncula.
1228: Francisco é canonizado pelo Papa Gregório IX.
1253: Clara morre em San Damiano.
1255: Clara é canonizada pelo Papa Alexandre IV.

Ação ministerial
Com teu Companheiro Espiritual, identifica uma maneira pela qual você 

viverá tua obediência a Deus no próximo mês. Comprometer-se a fazer isso, e 
informar teu Companheiro Espiritual na sua próxima reunião / em sua próxima 
comunicação. 

Ata Penitencial: TOCANDO O LEPROSO (Viviane Gonçalves Noel)

A sineta de um leproso tocava. Ela avisava que alguém, banido do convívio com as 
pessoas, aproximava-se e que, ao mesmo tempo, implorava por uma esmola. Francisco, mais 
do que uma esmola, foi impelido a ir ao encontro desse irmão para abraçá-lo e beijá-lo. Nesse 
encontro, Francisco descobriu sua vocação e a verdadeira face de Cristo.

O que há nas entrelinhas da vida, do acaso, dos encontros?
O que há nas entrelinhas da dor, da rejeição, dos desencontros?
O que há nas entrelinhas da morte, da providência, do não querer?
O que há nas entrelinhas da felicidade, da conquista, 

do bem-querer?
O que há nas entrelinhas de sinetas que sinalizam atenção,
Senão a ignorância e a arrogância de cada coração?
O que há nas entrelinhas do medo, do comodismo, 

do nosso fechar as mãos,
Senão uma triste canção que nos impede de agirmos como irmãos?
Nas entrelinhas, há ou não dito que grita!
A bandeira da solidariedade que agita!
A presença não presente! A explicação que só o coração entende!
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Porque, no fundo, o fundo, é só ele que sente!
Somos todos entrelaçados na grande teia da vida, 

como na poesia é cada verso!
O sofrimento de um é o padecimento de todo o universo!
 

Como quadra isso com tua Regra? 
Revise a Regra Básica que você tem vivido como Postulante. À luz 

das Notas, Lições 1-4 e suas experiências na vida diária, comece a considerar como 
você pode personalizar a Regra para torná-la sua Regra Pessoal da Vida. Quando você 
noviça, você será convidado a apresentar sua regra de vida no altar. Quais mudanças 
precisam ser feitas para torná-la sua? Faça isso parte de suas discussões em curso 
com seu companheiro espiritual.

Mais leitura - só se te sentires levado (Ser Franciscano NÃO é ler mais livros!)

Online:
www.editorialfranciscana.org www.franciscanos.org.br

http://www.franciscantradition.org (Inglês) www.tssf.org  

Livros

Frei Dorvalino Francisco Fassini, OFM et al., Fontes Franciscanas (São Paulo: 
Santo André, 2005)

Vauchez, André. Francisco de Assis: Entre a Memória e a História. Instituto Piaget; Edição:1ª (1 
de janeiro de 2013), 432 páginas.

É Excelente. 

Frugoni, Chiara. Vida de um Homem: Francisco de Assis. Tradução de Frederico Carotti. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2011, 184 páginas.

Bom, especialmente para um iniciante que deseja conhecer um pouco da vida de 
Francisco e não tem muito tempo para ler. 

Moses, Paul. O Santo e o Sultão, 2010. 304 paginas. 
Bom para quem quer ler sobre Francisco e os Muçulmanos.

Agamben, Giorgio. Altíssima Pobreza. Tradução de Selvino J. Assmann. São Paulo: Boitempo 
Editorial, 2014, 220 páginas.

Para quem quer aprofundar a temática da pobreza franciscana, o melhor é o terceiro 
capítulo do livro.
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Notas de Formação 

Terceira Ordem, Sociedade de São Francisco (TSSF) 
Região do Brasil 

A série Notas de Formação destina-se aos formandos da TSSF para estimular a 
conversação e a reflexão entre os companheiros de formação, seja em grupo ou 
individualmente com um companheiro espiritual ou sacerdote. Para obter o máximo dessas 
Notas, mês-a-mês, aconselhamos anotar suas reflexões pessoais em um diário. (Adaptado das 
Notas de Formação da Província Ásia-Pacífico com permissão.)

Lição 5:  Santa Clara de Assis:  
  Sua Vida de Pobreza e seu Dom de Oração para a Igreja 

Revisão da Lição 4: 
Na sua opinião, qual é o maior dom que São Francisco deu ao 

povo de Deus? Qual é o presente mais útil que ele tem dado para você 
pessoalmente?

O que há neste estudo? 
Exploramos a vida de Santa Clara de Assis para averiguar 

os principais dons que Clara deu à igreja: pobreza e oração. Nós 
identificamos como esses dons podem guiar nossas vidas como cristãos 
franciscanos.

Começando a explorar
Santa Clara queria viver o mais simples possível para que não houvesse 

barreiras entre ela e suas relações com Deus e com os outros.

1. Suas posses vêm entre você e Deus?

2. Suas atitudes vêm entre você e as pessoas que você encontra no dia a dia?

3. O que você pode fazer para viver de forma mais simples?

Aprendendo com as Fontes Francisclarianas 
 

Domingo de Ramos, 1212
Poucos dias antes do Domingo de Ramos, a jovem, de coração inflamado 

e decidida a mudar de vida, procurou o homem de Deus, para inquirir sobre a 
forma como devia proceder. O santo Pai ordenou-lhe que se apresentasse bem 
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vestida e adornada e que participasse com o povo na cerimónia de ramos e que na 
noite seguinte deixasse a cidade, transformando as alegrias mundanas em luto pela 
Paixão do Senhor.

Chegado o Domingo, Clara, sobressaindo pelo aspecto festivo, dirigiu-se com os 
demais para a igreja. Ali, algo de muito significativo aconteceu. Na altura da distribuição 
dos ramos, Clara ficou modestamente retraída, no seu lugar. Foi o próprio Bispo que, 
descendo os degraus, lhe fez a entrega pessoal do ramo.

Na noite seguinte, obedecendo às ordens do santo, empreendeu a saída tão 
desejada em companhia de pessoas de sua confiança. Não lhe parecendo prudente 
usar a saída do costume, optou por outra, abrindo com as próprias mãos e com uma 
força de que ela mesma se admirava, uma porta que há muito tempo estava obstruída 
com madeira e pedras.

Desta maneira deixou a casa, a cidade e os familiares e apressou-se a ir para 
Santa Maria da Porciúncula. Os irmãos, que à volta do altar celebravam as sagradas 
vigílias, receberam a virgem Clara com tochas acesas. Ali se libertou da imundície da 
Babilónia e repudiou tudo o que era mundano. Renunciando a todos os adornos, 
consentiu que os irmãos lhe cortassem os cabelos.

Não havia lugar mais adequado para testemunhar o nascimento desta Ordem de 
florescente virgindade, que esta igrejinha dedicada àquela que é a primeira e mais 
digna entre todas as mulheres, Mãe e Virgem ao mesmo tempo. Foi neste lugar que, 
sob a égide de Francisco, teve início a nova família dos pobres. Ficou assim manifesto 
que ambas as Ordens quiseram começar à sombra da protecção da Mãe de 
misericórdia.

Depois de Clara ter recebido perante o altar de Nossa Senhora as insígnias da 
santa penitência e de ter desposado Cristo como humilde serva, Francisco levou-a para 
a Igreja de São Paulo, onde deveria ficar até que o Altíssimo dispusesse doutra 
maneira.

--Celano, Legenda de Santa Clara de Assis (LCL), 7-8

O Privilégio da Pobreza
Querendo que a pobreza fosse timbre da Ordem, pediu ao Papa Inocêncio III, de 

santa memória, o Privilégio da Pobreza. Este homem venerável congratulou-se com o 
fervor de Clara. Mas advertiu-a de que o propósito era singular e que nunca tal 
privilégio fora solicitado à Santa Sé. E como tão insólito pedido exigia um não menos 
insólito favor, o mesmo Papa, pelo próprio punho, escreveu com grande alegria o 
primeiro esboço do privilégio pretendido.
O Papa Gregório, de santa memória, também ele um homem digno do trono papal e 
muito venerado pelos seus méritos, tinha ainda mais consideração e afecto por esta 
santa. Prevendo eventuais circunstâncias e os perigos do tempo, tentou persuadi-la a 
aceitar a posse de alguma propriedade que ele mesmo lhe oferecia. Mas Clara opôs-se 
sempre radicalmente e nunca cedeu minimamente a tais pretensões. Perante tal 
relutância, o Santo Padre explicou-lhe: “Se temes pelo voto, nós dispensamos-te dele”. 
Mas ela respondeu: “Santíssimo Padre, por nenhum preço quero ser dispensada de 
viver o seguimento de Cristo por todo o sempre.”

--Celano, Legenda de Santa Clara de Assis (LCL), 14

Admoesto e exorto no Senhor Jesus Cristo a todas as minhas irmãs, presentes e 
futuras, que se esforcem por seguir sempre o caminho da santa simplicidade, 
humildade e pobreza e que levem uma vida santa, como nos ensinou o Pai São 
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Francisco no princípio da nossa conversão. --Testamento de Santa 
Clara (TCL) 56-57

Se for achada idónea, diga-se-lhe a palavra do Santo Evangelho que diz que vá 
e venda todas as suas coisas e as reparta pelos pobres (Mt 19, 21). Mas se não o 
puder fazer, basta-lhe a boa vontade. --Regra de Santa Clara (RCL) 2.4, vv. 
8-9

Modelos de Oração 

Uma Benção de Santa Clara
Mantém-te firme no que já alcançaste;
sê constante no que fazes;
não desanimes no caminho,

corre veloz,
com passo leve e sem tropeçar;
que nem a teus pés o pó se apegue;
avança segura,
alegre e jovial,
no caminho da felicidade,
não acredites nem confies
em quem te tentar desviar deste propósito;
ultrapassa todo o obstáculo do caminho, e sê fiel ao Altíssimo (cf. Sl 150, 14)
no estado de perfeição
a que te chamou o Espírito Santo.

--Segunda Carta de Santa Clara a Santa Inês de Praga (2CCL), 11-14

Método de Oração de Santa Clara
Como virgem pobre, abraça a Cristo pobre. Contempla-O desprezado por teu 

amor e segue-O tornando-te desprezível por Ele neste mundo. Contempla, nobre 
rainha, o teu Esposo. Sendo o mais belo dos filhos dos homens ( cf. Sl 44, 3), 
transformou-se, para tua salvação, no mais desprezível dos mortais. Morreu na Cruz, 
no meio dos maiores sofrimentos, golpeado e vezes sem conta açoitado em todo o 
corpo. Olha, considera e contempla e que o teu coração se inflame na sua imitação.

--Segunda Carta de Santa Clara a Santa Inês de Praga (2CCL), 18-20

Uma Leitura de os Princípios 

Dia Doze – O Terceiro Propósito (continuação)
Os gastos pessoais são limitados ao que é necessário para sua manutenção da 

saúde e bem estar, assim como a de seus dependentes. Eles aspiram a se colocar 
livres de toda dependência da riqueza, mantendo-se sempre cônscios da existência da 
pobreza no mundo e de seu envolvimento responsável de cada um deles nessa 
condição de penúria. Os terciários e as terciárias estão mais preocupados com a 
generosidade que tudo dá, do que com o valor da pobreza em si. Dessa forma eles 
refletem em espírito a aceitação do desafio de Jesus a vender tudo, dar tudo aos 
pobres e segui-lo.
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Explorando mais a fundo 

Uma breve cronologia
1194 - Nasce Clara, a filha mais velha de Hortolana e Bernardino, família nobre.
1212 - Domingo de Ramos, Clara é recebida na Porciuncula por São Francisco e os 
frades.
1216 - Clara recebe o "privilégio da pobreza" do Papa Inocêncio III.
1224 - Começa longo período de má saúde que dura pelo resto da vida.
1240 - Clara defende a cidade de Assis contra os Sarracenos.
1253 - A Regra da comunidade é aprovada pelo Papa Inocêncio. Falece Clara.
1255 - Clara é canonizada pelo Papa Alexandre IV.

O privilégio da pobreza
O frade franciscano católico Romano, Daniel P. Horan, diz que a pobreza 

franciscana tem a ver com relacionamentos. Ele descreve três tipos de pobreza:
+ Pobreza material ou abjeta - falta forçada de necessidades humanas básicas. Isto 

NÃO é pobreza do evangelho, é mau e sempre deve ser protestado.
+ Espiritual - isso vem do pensamento dicotômico, especialmente quando o espiritual e 

o material estão separados. O evangelho fica desconectado da vida diária e não é 
desejável.

+ Evangélico - o Caminho Francisclareano. A pobreza não é a meta que buscamos, 
mas sim o meio para um coração aberto e compassivo. Através da pobreza 
evangélica, entregamos essas coisas (materiais, intelectuais, teológicas, etc.) que 
interferem com o nosso relacionamento com Deus e com os outros.

Portanto, a pobreza evangélica nos chama a:
1. Viver nossos votos batismais.
2. Render o que é necessário para quebrar barreiras aos relacionamentos, para que 
possamos viver em solidariedade uns com os outros.
3. Protestar contra estruturas de injustiça.

Clara, como Francisco, sempre colocou o evangelho primeiro. Isso permitiu que 
a misericórdia de Deus e a minoria do self moldassem sua visão do mundo. O privilégio 
da pobreza tinha a ver menos com posses materiais e mais com andar o caminho da 
misericórdia e vulnerabilidade.

Um Modelo de Oração
Em suas cartas a Agnes, Clara nos dá um caminho para seguir a Cristo usando 

um método de 4 passos de oração visual: olhar, considerar, contemplar, imitar.

Experimenta:
Olhar: Encontre um objeto de atenção - pode ser algo material, como uma cruz, 

um ícone ou uma flor; Ou pode ser algo em sua imaginação, uma imagem de Jesus 
andando ou de Deus segurando você ou de um lugar pacífico na natureza. Concentre-
se no objeto, permita-se tornar-se quieto, inalar/exalar. Quando seu olhar vagueia para 
outros pensamentos, gentilmente traga-o de volta ao seu objeto de atenção sem 
julgamento.
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Considerar: Observe seus pensamentos e sentimentos enquanto olha para o 
seu objeto. O que lhe parece interessante? O que está acontecendo, ou não acontece 
nada? Que sentimento está surgindo? O que de Deus você está sentindo? Você está 
enfrentando um desafio ou uma chamada? Se não sente nada, lembre que está bem. 
Deus vem na voz mansa, pequena.

Contemplar: Retorne à sua respiração e ao objeto de sua atenção. Permita que 
a curiosidade do passo 2 ceda lugar à quietude. Em vez disso, basta assistir a tudo o 
que surgiu sem controlar ou aferrar-se nele. Se o passo 2 foi ativo, este passo é 
receptivo, simplesmente estando presente à respiração, ao que você já experimentou, 
estar com Deus.

Imitar: Quando estiver pronto, dê graças por este tempo com Deus. Pergunte 
que pista você ganhou para seguir mais claramente a Jesus - raramente nós 
experimentamos um grande insight, geralmente descobrimos o menor dica, um fio 
finíssimo que pode parecer insignificante, mas seja o que fosse, basta, é transformador. 
Finalmente, tome algumas respirações profundas e encerra seu tempo de oração. 
Deixe o momento com a intenção de ir a imitar o Cristo.

Para Reflexão

Ver de novo as passagens das Fuentes sobre Clara apresentadas nesta 
lição.

❖  Domingo de Ramos 1211
❖  O privilégio da pobreza
❖  Modelos de Oração

1. Imagine Clare na noite em que deixou sua família para se juntar à família 
franciscana. O que ela foi forçada a render? Você seria tão ousado? De que você 
precisa renunciar para abraçar melhor a vocação franciscana?

2. Quais são algumas das coisas, idéias e/ou atividades em sua vida que são, ou 
poderiam ser, uma barreira entre você e seu relacionamento

a. Com Deus?
b. com outros?
c. com você mesmo?

3. Praticar o método de 4 passos de oração visual identificado por Clara. Que insight ou 
sentimento você teve? Como poderia ajudá-lo no seu caminho para seguir a Jesus? 
Compartilhe sua experiência com seu companheiro espiritual.

Ação ministerial

A espiritualidade de Clara é bem captada na oração de São Ricardo, 
Bispo de Chichester (1197-1253), popularizada no Opera Rock Godspell 
(1971) com a música "Day by Day" cantada por Maria de Magdala:
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Dia trás dia, dia trás dia,
Caro Senhor, de ti três coisas eu peço:

Verte mas claramente,
Amar-te mas sinceramente

Seguir-te mas de cerca,
Dia trás dia.

Que ação concreta você pode abraçar em sua regra pessoal que o ajudará a 
aprofundar seus relacionamentos praticando a pobreza evangélica e seguindo Jesus 
mais de perto?

Mais leitura - só se sentir chamado

(Ser Franciscano NÃO é ler mais livros!)

Online:
http://www.editorialfranciscana.org/portal/index.php?id=5655
Escritos, documentos biográficos, Privilégio da Pobreza

Livros
Frei Dorvalino Francisco Fassini, OFM et al., Fontes Franciscanas (São Paulo: Santo André, 
2005)

Agamben, Giorgio. Altíssima Pobreza. Tradução de Selvino J. Assmann. São Paulo: Boitempo 
Editorial, 2014, 220 páginas.

Para quem quer aprofundar a temática da pobreza franciscana, o melhor é o terceiro 
capítulo do livro.

Pensando para frente: 
Na próxima lição consideraremos os seguidores de São Francisco e Santa Clara. 

Você pode nomear franciscanos que foram testemunhas de Cristo e de São Francisco e 
Santa Clara nos últimos 800 anos.
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Notas de Formação 
Terceira Ordem, Sociedade de São Francisco (TSSF)

Região do Brasil

A série Notas de Formação destina-se aos formandos da TSSF para estimular a 
conversação e a reflexão entre os companheiros de formação, seja em grupo ou 
individualmente com um companheiro espiritual ou sacerdote. Para obter o máximo dessas 
Notas, mês-a-mês, aconselhamos anotar suas reflexões pessoais em um diário. (Adaptado das 
Notas de Formação da Província Ásia-Pacífico com permissão.)

Lição 6: Francisclarianos: 
Seguidores de São Francisco e Santa Clara

O que há neste estudo? 
Retornamos à história com uma breve vista geral das Ordens 

Francisclareanas, em particular exploramos os padroeiros e fundadores da 
Terceira Ordem.

Para começar a explorar: 
1. Na sua opinião, é possível que alguém seja um seguidor de São Francisco e Santa 

Clara sem pertencer a uma Ordem formal? Qual a vantagem de pertencer a uma 
ordem para um seguidor de São Francisco e Santa Clara?

2. Parece haver uma tensão incorporada nas três Ordens entre um seguimento radical 
de São Francisco e Santa Clara na pobreza e ação e uma maneira mais moderada 
de ser um seguidor. Que aspectos da vida francisclareana são essenciais para sua 
vocação?

3. Existem Francisclarianos históricos que você admira? O que o francisclareano 
captura de sua imaginação e por quê?

Idéia principal: 
As pessoas tentaram seguir a Cristo na companhia de São Francisco e 

Santa Clara por 800 anos, e embora não é fácil seguir o seu exemplo, as 
pessoas continuam a tentar. 
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Fundadores e Padroeiros da Terceira Ordem 
 
Francisco funda a Terceira Ordem

“Então, tomou consigo como companheiros a Frei Masseo e Frei Ângelo, homens 
santos. E se lançando a caminho como um raio, no ímpeto do espírito, sem olhar caminho ou 
atalho, chegaram ao castelo que se chama Cannara. E aí São Francisco pregou com tanto 
fervor e fez o milagre das andorinhas, que por uma ordem sua, se calaram, de tal modo que os 
homens e as mulheres de Cannara queriam ir atrás dele, abandonando o castelo. São 
Francisco, porem, lhes disse: "Não vos precipiteis e eu vos ordenarei aquilo que deveis fazer 
para a vossa salvação." E a partir dali, pensou em criar a Ordem Terceira, para promover 
universalmente a salvação de todos.” 

—Atos do Bem-aventurado Francisco e dos seus Companheiros 16.14-17. 

Elizabeth de Hungria (1231) Protetora da Terceira Ordem 
Filha do Rei da Hungria, Elizabeth casou com um príncipe alemão aos 14 anos 

de idade. Embora fosse um matrimônio politicamente organizado, os dois se amaram 
de verdade, mas seu marido morreu seis anos depois. Durante o matrimônio, 
Elizabeth deu muito tempo e dinheiro do reino para caridade e para trabalho de 
hospital. Embora estivesse em profunda aflição, parentes medrosos de que ela 
esvaziasse a tesouraria do reino pelo seu trabalho de caridade tiraram ela de casa. 
Empenhada em dedicar o resto da sua vida a Deus, ela foi morar com suas crianças 
em circunstâncias muito duras em Marburg, onde renunciou à sua riqueza, se uniu à 
Ordem Terceira, se correspondeu abundantemente com Clara, e se doou aos 
cuidados com os pobres e doentes. Elizabeth é lembrada como a princesa que fez 

roupas para aqueles em necessidade e foi pescar para dar-lhes comida. Seu dia de festa é 19 
de Novembro. 

—Companheira Devocional, TSSF Brasil, 2015.

Louis IX (1270) Protetor da Ordem Terceira, personificou os ideais mais altos de 
regente cristão medieval. Já desde o início de seu mandato, Louis era o monarca ideal: 
sinceramente religioso, mas não fanático; imparcial e misericordioso em administrar a 
justiça, insistindo nos direitos de cada pessoa; estadista agudo e confiável. Ele pôde 
reconciliar o poder real com a grande simplicidade e pobreza de espírito. Acima de tudo, a 
qualidade que mais lhe valia e que de fato ele possuía, era a integridade. Ele é honrado como 
luz brilhante da Terceira Ordem. Seu dia de festa é 25 de Agosto.   

—Companheira Devocional, TSSF Brasil, 2015.

Padre Joseph (1979) Fundador da Ordem de São Francisco nas Américas.
Em 1919 Claude Crookston, como padre secular que servia como assistente na Igreja 

de São Lucas, Cincinnati, Ohio, tentou fundar uma comunidade franciscana e tomou o nome de 
Padre Joseph. A comunidade da Primeira Ordem falhou, mas a Terceira Ordem começou com 
sucesso. Mais tarde, enquanto servia como vigário da Igreja da Ascensão em Merrill, 
Wisconsin, Pe. Joseph reavivou a Ordem de São Francisco e ajudou a fundar as Clarissas 
Pobres. Eleito Ministro em 1924, Pe. Joseph serviu à Congregação Americana de Franciscanos 
até 1967. Pregador de missão dotado, ele estava ativamente envolvido no movimento anglo 
católico (Movimento Oxford). Ele morreu em 7 de março de 1979 em Little Portion Friary, a 
casa-mãe da Congregação Americana de Franciscanos localizada em Long Island, Nova York. 

—Companheiro Devocional, TSSF, 2015
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Uma Leitura de os Princípios  

Dia Três - O Objetivo (continuação)
Jesus convoca aqueles que o querem servir a seguir o seu exemplo e a escolher 

para si o mesmo caminho de renúncia e sacrifício. Para aqueles que o ouvem e o 
obedecem ele promete a união com Deus. O objetivo da Sociedade de São Francisco é 
construir a comunidade daqueles que aceitam Cristo como seu Senhor e Mestre e que 
a Ele são dedicados em corpo e em espírito. Eles entregam suas vidas a Ele e ao 
serviço de seu povo. A Terceira Ordem da Sociedade consiste daqueles que, enquanto 
seguem as profissões comuns da vida, sentem-se chamados a submeter suas vidas, 
mediante votos, a uma disciplina definida. Podem ser homens ou mulheres, ordenados 
ou leigos, celibatários ou casados.

Explorando mais a fundo: 
Uma breve história dos seguidores de São Francisco e Santa Clara

Começos da Terceira Ordem
Na lição 4, lemos sobre Luchesio e Buonadonna, um casal que encontrou 

Francisco por volta de 1209 e queria seguir a Cristo imitando seu modelo 
enquanto mantinha suas vidas seculares. Em resposta, Francisco 
implementou a idéia que ele estava meditando desde a pregação em 

Cannara: Francisco fundou a Terceira Ordem. Foi revolucionário porque agora todos 
foram reconhecidos como iguais em importância espiritual - homens e mulheres, 
casados e celibatos, reis e indigentes, clérigos e leigos. A Ordem Terceira 
Francisclareana em todas as suas manifestações tornou-se a maior ordem religiosa do 
mundo.

Enquanto isso, os Irmãos de 1226 em diante 
Durante os primeiros cem anos de sua história, os Irmãozinhos experimentaram 

uma tensão fundamental entre os “espirituais” e os “relaxati.” Os "espirituais" queriam 
seguir São Francisco sem possuir propriedades e, literalmente, viver do dia a dia. Eles 
tendiam a favorecer viver em ermitações fora das cidades, como Francisco havia feito 
na Porciúncula.

Os irmãos mais "relaxados" queriam viver em conventos dentro das cidades 
muradas. Eles queriam fazer conhecer a Francisco pela pregação, e para isso eles 
construíram igrejas; e para suas missas diárias eles precisavam de livros caros, 
acessórios de comunhão, sacerdotes e edifícios seguros.

O ideal de não possuir propriedade foi contornado por ter outros como 
proprietários técnicos, enquanto os Irmãos eram beneficiários efetivos dos conventos e 
igrejas.

Os irmãos elegeram o estudioso Boaventura de Bagnoregio (1221-1274) como 
seu sétimo ministro geral na esperança de que ele pudesse fechar a lacuna entre os 
dois grupos, mas, enquanto sua autoridade pessoal carregava um peso considerável, a 
Ordem continuava a frustrar quem tinha a melhor idéia de ser um seguidor de 
Francisco.
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O Papa Leão no século XIX voltou a unir os Irmãos Católicos em três grupos: 
OFM (Ordem dos Frades Menores), OFM Conv (Conventuais) e OFM Cap 
(Capuchinhos).

Seguidores ingleses de Francisco
Os franciscanos chegaram pela primeira vez à Inglaterra em 1224, mesmo antes 

da morte de São Francisco. Eles rapidamente estabeleceram casas em Canterbury, 
Oxford e Cambridge, e se tornaram conhecidos, de seus hábitos, como os Greyfriars. 
Os frades franciscanos estavam no séquito de reis desde Henrique III, além de serem 
populares entre os ingleses comuns.

Todos os mosteiros, incluindo todas as casas franciscanas e a Terceira Ordem, 
foram violentamente dissolvidos às ordens do rei Henrique VIII de 1536 a 1541. Muitos 
partiram para o continente; outros se tornaram padres anglicanos; muitos simplesmente 
abandonaram por completo a vida religiosa.

Vida religiosa anglicana
Nos primeiros 300 anos após a Reforma, as ordens religiosas na igreja inglesa 

eram quase inexistentes. O Renascimento Católico, ou Movimento de Oxford, na 
década de 1830, redescobriu a vida religiosa, bem como um senso de missão. A 
Sociedade de São João Evangelista, fundada em 1866, foi a primeira comunidade 
religiosa de homens na Igreja da Inglaterra. As ordens religiosas gradualmente 
desenvolveram na igreja, refletindo uma variedade de vida religiosa em comunidade e a 
diversidade da comunhão anglicana.

A Sociedade da Divina Compaixão foi fundada em 1894 e os membros viveram 
uma vida de pobreza e oração enquanto ministraram aos moradores de favelas do East 
End de Londres. Edward Kelly Evans se juntou a esta sociedade em 1911 e foi 
conhecido como o irmão Giles. Em 1921, Douglas Downes (Irmão Douglas) e Giles 
assumiram a Flowers Farm em Hilfield, Dorset, que tinha sido oferecido gratuitamente 
durante doze meses e ministraram aos desempregados que vagavam pelas estradas. 
Outros se juntaram a eles e em 1931 foram constituídos uma comunidade religiosa.

Assim começou a Irmandade de São Francisco. Em tempo, em 1937, várias 
outras fraternidades franciscanas se juntaram à Irmandade de São Francisco e a 
grupos de Terciários para formar a Sociedade de São Francisco.

Francisclarianos nas Américas
Aprendemos sobre o fundador da Ordem Franciscana nas Américas, Pe. 

Joseph, acima. Em 1929, Padre Joseph e os irmãos da Primeira Ordem se 
mudaram para Little Portion Friary, Mount Sinai (Long Island), Nova York, 
que se tornou a casa-mãe da Congregação Americana de Franciscanos. O 

Padre Joseph criou uma Terceira Ordem leal e solidária sob a liderança e governança 
da Primeira Ordem. Por sua vez, a generosidade dos terciários permitiu que as 
comunidades da Primeira e Segunda Ordens sobrevivessem espiritual e 
financeiramente.

A Terceira Ordem (TSF) da Congregação Americana de Franciscanos se uniu 
com a Terceira Ordem (TSSF) da Sociedade Britânica de São Francisco em 1967. Com 
a fusão, a experiência TSF foi enxertada nos Princípios TSSF originalmente 
desenvolvidos na década de 1920 na Índia. Na Índia, um grupo de cristãos anglo e 
indianos, casados e solteiros, clérigos e leigos, criaram uma comunidade, Christa Seva 
Sangha - a Comunidade do Amor de Cristo. Um padre inglês, Jack Winslow, começou 
esse grupo onde os membros viviam juntos como uma família. Um dos seus líderes, 
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Pe. Algy (calendário da Terceira Ordem, 23 de novembro) ficou doente e teve que 
retornar à Inglaterra, trazendo consigo os princípios e sonhos de Christa Seva Sangha 
para o Ocidente.

A Sociedade de São Francisco
A Sociedade hoje é composta por três Ordens: A Primeira Ordem consiste dos 

Irmãos da Sociedade de São Francisco (SSF) e das Irmãs da Comunidade de São 
Francisco (CSF); A Segunda Ordem inclui as Irmãs da Comunidade de Santa Clara 
(CSCI); E nós somos os Irmãos e Irmãs da Terceira Ordem (TSSF). A Primeira e a 
Segunda Ordem consistem em pessoas que vivem juntas em comunidade, e a Terceira 
Ordem compreende homens e mulheres nos caminhos comuns da vida que vivem em 
uma "comunidade de dispersão."

A Sociedade de São Francisco, Terceira Ordem, consiste atualmente em uma 
família de 5 províncias em todo o mundo: a Província das Américas, a Província 
Européia, incluindo Hong Kong, a Província da Ásia-Pacífico, a Província do Pacífico e 
a Província da África . Enquanto cada província exerce seus próprios estilos regionais, 
todos nós vivemos pela mesma Regra Comunitária (os Princípios, a Constituição e a 
Ordem de Admissões).

TSSF no Caribe e América do Sul
Desde a década de 1950, nossa Província incluiu membros do 

Canadá, mas não foi até 1976 que a Ordem começou a chegar ao sul 
para incluir membros primeiro no Caribe e depois na Colômbia, Equador, 
México, Honduras e Guiana.

Em 2003, a Província das Américas recebeu a Ordem Brasileira de 
São Francisco (OSF) com a assinatura de uma concordata, 

posteriormente ratificada em 2005 pelo órgão governamental mundial do TSSF, IPTOC, 
o Capítulo Inter-Provincial da Ordem Terceira. Atualmente, a Região do Brasil da 
Terceira Ordem (TSSF Brasil) funciona como uma Região semi-autônoma com 
liderança local sob a jurisdição da Província das Américas.

Ao longo dos últimos dez anos, continuamos a ampliar e expandir nossa 
associação. Existem membros professos episcopais/anglicanos, ou pessoas em 
formação, de vários países latino-americanos. Estamos trabalhando ativamente para 
expandir nossa presença na população hispânica e encontrar maneiras de colmatar as 
barreiras linguísticas e culturais que nos dividem. O que você tem aqui é apenas os 
anos de infância e adolescência da nossa história. Para saber mais sobre a nossa 
história (em inglês), vá para o nosso site, tssf.org, Recursos e Links, e depois para 
História da Província das Américas.

Para Reflexão 

1. Por que a história mostra tensões contínuas entre diferentes seguidores 
de São Francisco e Santa Clara? Entre Francisclarianos e o domínio 
secular? Que tensões você experimenta entre sua vocação 
francisclareana e sua vida secular?
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2. Ao longo da história, quais elementos unem os seguidores de São 
Francisco e Santa Clara? Entre Francisclarianos e o domínio secular? O 
que na sua vocação francisclareana ana unifica a sua vida inteira?

3. Quais são as ações que você pode tomar para ser um exemplo de vida 
francisclareana e também para dar a conhecer o entendimento de São 
Francisco e Santa Clara sobre como seguir a Jesus?

Mais leitura - só se te sentires levado
 (Ser Franciscano NÃO é ler mais livros!)

Online:
http://www.anglicanfranciscans.org/ - Informações, em inglês, sobre as 
três Ordens da nossa Sociedade de São Francisco. Informações básicas 

sobre St Francis e St Clare estão em http://www.anglicanfranciscans.org/about.html. 

http://www.franciscansinternational.org/. A Terceira Ordem apoia o trabalho de 
Franciscans International, uma voz franciscana nas Nações Unidas.

Livros (em inglês, se você conhece livros sobre a história da ordem 
franciscana, especialmente no Brasil, informe-nos!)

Petà Dunstan, This Poor Sort: A History of the European Province of the Society of 
St Francis, Darton, Longman and Todd, 1997. 

Sister Joyce, CSF, Walking in the Footsteps of Christ: the historical documents of the 
Society of St Francis, Hilfield: Society of St Francis, 2003. Também chamado “The 
Book of Roots”.  Pode encontrar no Web: http://www.tssf.org.uk/attachments/article/
306/Walking%20in%20the%20Footsteps%20of%20Christ.pdf

Raffaele Pazzelli, Saint Francis and the Third Order: the Franciscan and pre-
Franciscan penitential movements, Chicago, IL: Franciscan Herald Press, 1989. 

Brockmann, John R., TSSF, The First 100 Years in the Americas: 
1917 - 2017: Third Order Society of St. Francis, March 20, 2017.
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Notas de Formação
Terceira Ordem, Sociedade de São Francisco (TSSF)

Região do Brasil

A série Notas de Formação destina-se aos formandos da TSSF para estimular a 
conversação e a reflexão entre os companheiros de formação, seja em grupo ou 
individualmente com um companheiro espiritual ou sacerdote. Para obter o máximo dessas 
Notas, mês-a-mês, aconselhamos anotar suas reflexões pessoais em um diário.

Lição 7: Personalizando a Regra Básica da Vida dos Princípios. 
1. O Objeto: Construir uma Comunidade de Amor (Dias 1-4)

Revisão das Lições 1-6: 
Nas seis primeiras lições, exploramos brevemente os alicerces da Terceira 

Ordem: nossos fundadores, história e requisitos de requerimento (companheiro 
espiritual, regra de vida). No próximo conjunto de Notas (7-16), exploraremos as áreas 
dos Princípios e sugeriremos formas para você fazer a Regra Básica para Postulantes 
em uma versão personalizada, que se ajuste a quem você é como membro único da 
ordem.

O que há neste estudo? 
Nós exploramos a primeira área dos Princípios, o Objeto, que lemos nos dias 

1-4, com o intuito de verificar como a idéia-chave de entrega pode nos abrir para amar 
mais em nossa vida diária e a vida da comunidade franciscana.

Começando a explorar
1. Quando você ouve a palavra "entrega," quais são algumas das 

primeiras idéias que vêm à mente?

2. Pense em um momento em que você se sentiu incompreendido. Qual foi 
a causa? Porquê você não conseguiu entender as outras pessoas 
envolvidas?

3. Qual é um exemplo do seu egoísmo? Porquê é importante para você possuir essa 
idéia / coisa / pessoa? Como você pode relaxar seu controle sobre isso?

Da Regra Básica para Postulantes

1. O Objeto da Ordem: Construir uma Comunidade de Amor (Dias 1-4) 
✷ Minha primeira prioridade é dizer SIM ao chamado de Deus e estar aberto ao 

movimento do Espírito Santo na minha vida.

NOTAS DE FORMAÇÃO: LIÇÃO  7 36



✷ Especificamente, vou considerar como eu sou chamado a construir comunidades de 
amor a cada dia onde eu moro, trabalho e assisto à celebração religiosa.

✷ Procurarei ser um agente da paz, defender o que é bom para a criação e promover 
o bem-estar de todas as pessoas, incluindo eu mesmo.

✷ Cultivarei um coração grato e praticarei a resiliência (superando as dificuldades 
pessoais).

✷ Para construir um relacionamento com meus irmãos e irmãs na TSSF, buscarei 
oportunidades de companheirismo; rezar diariamente o Compromisso da 
Comunidade; contribuir financeiramente dentro dos meus meios para a Ordem; 
interagir responsivamente com meu companheiro espiritual; renovar meus votos 
anualmente; e respeitar as decisões do Capítulo.

Aprendendo com as Fontes Francisclarianas

Francisco despe-se na presença de bispo, pai e gente da cidade
Diante do bispo, já não suportou demoras e nada o deteve. Nem esperou que 

falassem, nem ele mesmo disse nada. Despiu-se imediatamente, jogou ao chão suas 
roupas e as devolveu ao pai. Não guardou nenhuma peça de roupa, ficou 
completamente nu diante de todos. O bispo, compreendendo sua atitude e admirando 
seu fervor e sua constância, levantou-se e o acolheu em seus braços, envolvendo-o na 
capa que vestia. Compreendeu claramente que era uma disposição divina e percebeu 
que os atos do homem de Deus que estava presenciando encerravam algum mistério.

Tornou-se, desde então, seu protetor, favorecendo-o, confortando-o e 
abraçando-o com caridade. É aqui que o nu luta com o adversário nu e, desprezando 
todas as coisas que são do mundo, aspira apenas a justiça de Deus. Foi assim que 
Francisco tratou de desprezar a própria vida, deixando de lado toda solicitude, para 
encontrar como um pobre a paz no caminho que lhe fora aberto: só a parede da carne 
separava-o ainda da visão celeste. —1Cel 6.15, 1-7

Apropriar tudo para Deus
Não é de admirar que São Francisco tivesse essa conversa com o bispo de 

Assis, o qual lhe disse: "Acho sua vida difícil demais, muito áspera. Você não possui 
nada no mundo." "Meu Senhor", Francis respondeu, "Se tivéssemos bens, 
precisaríamos de armas para defendê-los".

Não é de admirar, também, que São Francisco proibiu os irmãos de terem 
moradias próprias, e de não apropriar nada para si. Tudo deveria ser considerado 
empréstimo de Deus, do Grande Doador de Esmolas, e os irmãos deveriam tratar todas 
as coisas criadas, animadas e inanimadas, como bons donativos de Deus que se 
tornam malvados por nossa própria cobiça e possessividade. Não é que uma coisa 
individual em si mesma seja má, mas nossas apropriações dela como se fosse nossa, 
sem referência ao Deus que a criou, que a mantém na existência e que a santifica. 
Para São Francisco, todas as coisas devem ser tratadas com reverência e com 
referência ao seu criador, através delas devemos oferecer louvor e ação de graças a 
Deus. 

--Murray Bodo, Entrando em Assis (cf. A Lenda dos Três Companheiros, 14:35)
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Clara proíbe possuir propriedade
E como eu sempre fui solícita com minhas Irmãs, na observância da santa 

pobreza que ao Senhor Deus e ao bem-aventurado Francisco prometemos 
guardar, assim sejam obrigadas as abadessas que me sucederem no cargo e todas as 
Irmãs a observá-la inviolavelmente até o fim: isto é, a não aceitar nem ter posse ou 
propriedade nem por si, nem por pessoa intermediária, e nem coisa alguma que possa 
com razão ser chamada de propriedade, exceto aquele tanto de terra requerido pela 
necessidade para o bem e o afastamento do mosteiro. E essa terra não será trabalhada 
a não ser para a horta e a necessidade delas. —Regra de Santa Clara, 6, 10-15

Sobre a oblação
E tendo preterido totalmente todos aqueles que, neste mundo falaz e 

perturbador, enganam seus cegos servidores, ama inteiramente só Aquele que se 
entregou todo por teu amor....

—Terceira Carta de Santa Clara a Santa Inês de Praga (3CCL), 15

Uma Leitura de Os Princípios
Dia Dois – O Objetivo (continuação)

Pelo exemplo de seu sacrifício pessoal, Jesus revela o segredo de como 
produzir frutos. Ao se entregar a si mesmo à morte, ele se torna a fonte de nova vida. 
Da terra erguido sobre a cruz, ele atrai todos a si. A busca ansiosa pela vida leva a 
própria vida ao seu declínio; a vida que é dada livremente é eterna.

Explorando mais a fundo

Oblação
O Objeto é o presente, ou oblação, do eu, do corpo-mente-alma, para Deus. A 

oblação reza: "tudo o que eu sou e tudo o que tenho é teu, Senhor. Usa-me para 
suportar tua luz e amor em tudo o que eu digo e faço e sou." Somos convidados a 
deixar as distrações de nossas vidas, internas e externas, a tornarmos acessíveis ao 
Deus falando para nós, para nossos corações e para o funcionamento do Espírito 
Santo dentro e através de nós. Para que Deus possa entrar, devemos desistir da nossa 
ilusão de controle. Isso exige ficar em um lugar de vulnerabilidade, a qual a autora 
Brené Brown descreve como "a vontade de ficar ‘inteiramente por dentro,’ mesmo 
quando você sabe que pode falhar e se machucar.” É a vontade de abandonar a 
certeza, arriscar aquilo que é desconhecido, ser de coração aberto. Entregar-se é nada 
menos que ter a coragem de deixar-se a si, e deixar entrar a Deus.

A auto-entrega custa tudo. E qual a recompensa? Vida em Deus: paz, amor, 
bondade. E, no entanto, isso não garante nada segundo os padrões mundiais. 
Continuaremos a sofrer. Continuaremos a duvidar. Continuaremos a nos perguntar "e 
agora, quê?". A diferença é que a ansiedade da incerteza é substituída pela paz, a 
defesa contra as ameaças percebidas é substituída pelo coração aberto, o reinado do 
mal é substituído pela bondade arrasadora.

O problema é que não sabemos como é o reino de Deus até chegarmos lá. 
Onde ou o que é não pode ser conhecido a distância. Quê distância? Fica longe? Não, 
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fica perto, muito perto. Fica por dentro, em nossa mente, em nosso coração. Ainda 
assim, a viagem será árdua porque temos dedicado toda uma vida em proteger o íntimo 
de nosso ser.

A única maneira de “chegar” é, paradoxalmente, afastar-nos, sair da frente, 
ceder o passo a Deus, oferecendo-nos em oblação. Talvez apareça que não estamos 
fazendo nada, mas é precisamente esse não-fazer que permite a Deus nos tocar como 
se fôssemos instrumento musical.

Você alguma vez foi ver o médico para manipulação de um braço ou perna? A 
pior coisa que você poderia fazer seria “ajudar” o médico no movimento. O médico não 
nos pode sarar se “ajudamos.” Nossa tarefa é relaxar e deixar trabalhar o médico. 
Assim é com Deus. Nossa tarefa é desistir “ajudando” e deixar que Deus nos toque. Daí 
seremos instrumento de Deus. Daí nossas vidas serão orar sem cessar.

Resumindo: temos que desarmar todo aquele aparelho de segurança que 
construímos a través das décadas para proteger-nos, as cordas, as polias, as redes, e 
entregar-nos, completamente nus, à vida plena em Cristo.

Vamos ficar nus
Quando Pietro Bernardone desafiou publicamente seu filho, Francisco não lutou, 

não se defendia. Em vez disso, o jovem literalmente tirou toda sua roupa na praça 
pública. Ele desarmou aqueles que o acusavam, primeiro em se desarmando a si 
mesmo. Francisco entendeu que a pobreza evangélica não é uma luta, não é algo para 
conseguir, mas sim uma questão de entrega completa e total a Deus. E é um negócio 
arriscado porque não sabemos como vai acabar. Entrega significa desistir de controlar, 
e quem sabe o que pode acontecer se não temos controle!

A vulnerabilidade que acompanha a nudez é o que buscamos para nos entregar 
a Deus. Poucos de nós somos capazes de tirar a roupa de uma vez, aqui e agora, ante 
todo mundo, mas podemos começar uma prática lenta e consistente tirando pouco a 
pouco. Cada peça que tiramos nos leva um passo mais perto do coração de Deus.

Na Lição 4 destas Notas de Formação, consideramos o caminho francisclariano 
da Pobreza Evangélica. Não é que busquemos a pobreza, mas sim que a pobreza é o 
meio para um coração aberto e compassivo. Quanto menos coisas nós temos, mais 
nos rendemos. "Coisas" naturalmente incluem bens, mas não esqueça que nossas 
idéias, dogmas, padrões, podem ser impedimentos ao nosso relacionamento com Deus 
e com os outros.

Francisco e Clara são nossos exemplares, nossos professores. E o que eles 
ensinam? Que cada momento, todos os dias, é uma oportunidade de se render 
completamente e de forma decisiva, ou até o máximo que pudermos naquele momento, 
ao amor. Nas palavras de Santa Clara na carta a Inez: "Coloca a tua mente diante do 
espelho da eternidade! Coloca tua alma no brilho da glória! E transformar todo o teu ser 
... através da contemplação" (12-13). Ou nas ações de São Francisco: fica nu.

Eloi Le Clerc, em seu livro, Retorno aos Evangelhos, escreveu que "Clara fez 
Francisco compreender que a paz de coração era a maior forma de pobreza, a paz que 
vem da entrega total de si mesmo a Deus." Clara, como Francisco, sempre colocou o 
evangelho primeiro. Isso permitiu a misericórdia de Deus e a minoria do eu moldarem 
sua visão do mundo. O "privilégio da pobreza", que Clara procurava e obteve do Papa, 
tinha menos a ver com bens materiais e mais com o caminho da misericórdia e da 
vulnerabilidade. Portanto, seguindo as instruções de Jesus para nós, devemos dar a 
Deus as coisas que são de Deus. Nós pertencemos a Deus e em Deus vivemos, nos 
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movemos e temos nosso ser. É lá onde encontramos a nossa verdadeira identidade 
como pessoas amadas e feitas por Deus; e tão pronto para amar os outros.

Ação ministerial

No confronto, uma das pegadas mais úteis é aquela que você leva para 
trás. Quando você se encontra em um momento difícil com alguém, dê um 

passo atrás. Respire e pergunte:

+ Como posso ver isso de forma diferente?
- estou culpando o outro? posso apontar o dedo pra mim?
- Preciso reconhecer o mérito do outro?

+ O que eu preciso largar?
- a opinião dos outros?
- a necessidade de estar certa?
- uma idéia de quem eu acho que sou?
- alguma necessidade ou emoção interna que bloqueie meu coração?

+ Estou me defendendo da vulnerabilidade?
- eu preciso estar no controle?
- Temo o desconhecido?

Finalmente, agradeça pelo momento, solte e relaxe no amor de Deus.

Para Reflexão: 
1. Que ação concreta você precisa tomar para ser mais aberto ao Caminho de 
Deus em vez do caminho de você? Existe uma prática que você pode adotar 
diariamente para promover a auto-entrega ao Amor?

2. Descreva um momento em que você pulou para fazer ou dizer algo sem 
confiança, quando esse “algo” parecia arriscado. Como acabou? Você sentiu a ação de 
Deus nessa experiência? Explicar.

3. Com quais práticas eu me envolvo no dia a dia para me responsabilizar por minha 
regra de vida? 

Uma nota sobre Fidelidade
Os elementos da Fidelidade (Obediência) e as marcas de adesão na TSSF se 

encaixam bem nesta seção da regra, O Objeto, porque eles mostram compromisso com 
a comunidade que devemos criar e sustentar. Esses elementos incluem: contribuição 
financeira, renovação anual de votos, relatórios regulares, dizendo a Obediência Diária. 
Outros elementos podem ser incluídos em outros lugares, Santa Eucaristia, 
reconciliação em 5. Oração; e companheirismo espiritual e retiro em 8. Humildade ou 9. 
Amor.
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Personalize sua Regra

Depois de lidar com esta lição, quais mudanças ou adições você pode fazer para 
1. O Objeto da Regra Básica da Vida (veja a pagina 2. acima; ou para 9. Fidelidade 
(Obediência) é que você está vivendo pela regra tradicional de 9 pontos) para torná-lo 
mais adequado às suas circunstâncias particulares? Discuta com seu companheiro/a 
espiritual.

O que você precisa fazer para se jugar mais a Deus e a Comunidade, e menos a 
si? 
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Notas de Formação
Terceira Ordem, Sociedade de São Francisco (TSSF)

Região do Brasil

A série Notas de Formação destina-se aos formandos da TSSF para estimular a 
conversação e a reflexão entre os companheiros de formação, seja em grupo ou 
individualmente com um companheiro espiritual ou sacerdote. Para obter o máximo dessas 
Notas, mês-a-mês, aconselhamos anotar suas reflexões pessoais em um diário.

Lição 8: Personalizando a Regra Básica da Vida dos Princípios.
 2. O Primeiro Propósito: 

Tornar nosso Senhor conhecido e amado em todo parte (Dias 5-6)

O que há neste estudo? 
Nós exploramos o primeiro dos propósitos da Ordem, que nosso Senhor seja 

conhecido e amado em todos os partes, que lemos nos dias 5 e 6 dos Princípios. São 
Francisco no mundo, e Santa Clara no claustro, praticaram um evangelismo tão atrativo 
que continua em nossos dias. O que podemos aprender deles para que nós também 
possamos ser evangelistas florescentes?

Começando a explorar
1. Quem é Jesus para você?

2. Além de Francisco ou Clara, pense em uma pessoa, histórica ou atual, 
que é um exemplo de testemunho cristão no mundo. O que tem essa 
pessoa que faz dela uma forte testemunha? Que qualidades você admira 
nela?

3. Pense num momento em que você compartilhou sua fé com alguém. O que motivou 
você a fazê-lo? Como foi recebido? O que essa experiência ensinou sobre o que fazer 
ou dizer e o que não fazer ou dizer quando evangelizar?

Da Regra Básica para Postulantes

2. O Primeiro Propósito: Tornar Nosso Senhor conhecido e amado em toda 
parte (Dias 5-6)
✷ Dedicarei tempo todos os dias olhando para a minha vida à luz do exemplo de 

Cristo.
✷ Levarei a luz de Cristo ao mundo que me rodeia, demonstrando bondade e 

preocupação por aqueles que Deus coloca diante de mim todos os dias, sendo 
especialmente cuidadoso com o mais desprezado entre eles.
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✷ Serei sincero sobre como Cristo anima minha vida, lembrando que as ações muitas 
vezes falam mais alto que as palavras.

Aprendendo com as Fontes Francisclarianas

Francisco e o lobo de Gubbio 
Um lobo feroz estava hostilizando a cidade de Gubbio, não muito longe de Assis. 

Tudo começou quando algumas ovelhas começaram a desaparecer às altas horas da 
noite. Então, o lobo tornou-se mais ousado e começou a roubar ovelhas em plena luz 
do dia. Por fim, começou a gatear-se para a aldeia mesma. Alguns dizem que ele 
devorou crianças pequenas que o voltaram para casa quando suas mães as 
chamavam.

Os cidadãos de Gubbio estavam com medo, muito medo. Eles estavam 
especialmente com medo de deixar as muralhas da cidade e permitir que seus filhos 
brincassem nos campos. São Francisco já era bem conhecido, então quando alguém 
ouviu falar que estava perto de Gubbio, os aldeões enviaram mensageiros para pedir 
ajuda.

Quando São Francisco alcançou a caverna ao lado de fora das muralhas da 
cidade, o lobo correu até ele grunhindo, uivando e espumando na boca. Francisco 

cruzou-se, e com isso o lobo parou, rosnando e mostrando os dentes.
Armando-se de coragem, São Francisco começou a repreender o lobo: 
"Como tu ousas me assustar assim?" O lobo encolheu os ombros, enfiou 
a cauda entre as pernas e gemeu.

Francisco imediatamente mudou de opinião. "Oh, irmão lobo," 
disse. "Quem sou eu para te repreender, uma das criaturas de Deus? Tu 
apenas fazes o que foste feito para fazer. Quando estás com fome, 

deves comer, vives de acordo com as leis de Deus, as leis da natureza."
O rosto de São Francisco iluminou-se com inspiração. Ele disse ao lobo: "Eu vou 

fazer contigo um acordo! O povo de Gubbio irá alimentá-lo para que nunca mais fiques 
com fome; em troca, tu não vais prejudicar as pessoas desta cidade." Ele acrescentou: 
"E por tua vez, protegerás essas pessoas gentis, guardando sua aldeia à noite ".
Embora  os aldeões duvidaram desse acordo, quando viram o lobo colocar sua garra 
na mão de São Francisco, todos concordaram.

A partir desse dia, os cidadãos de Gubbio alimentaram o lobo com os restos de 
comida, e o lobo protegia a aldeia. Quando, depois de muitos anos, o lobo morreu, os 
moradores choraram e ergueram uma estátua de São Francisco e o Lobo na praça 
principal como lembrete do poder do amor corajoso mesmo diante do inimigo mais 
feroz. —Atos 23

Clara sobre o amor para Deus
Contempla, além disso, as inefáveis delícias, as suas eternas riquezas e honras 

e exclama suspirando, plena de anseios e com profundo amor:
Atrai-me a Ti
e correrei ao odor dos teus perfumes,
ó celeste Esposo.
Correrei sem desfalecer,
até que me introduzas na sala do festim,
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até que a minha cabeça
repouse sobre a tua mão esquerda,
e a tua direita me abrace com ternura
e me beijes com o ósculo suavíssimo da tua boca.  —4CCL28-32

Uma Leitura de Os Princípios

Dia Seis – O Primeiro Propósito (continuação)
O propósito principal dos terciários e das terciárias é, portanto, tornar Cristo 

conhecido. Isso molda nossas vidas e atitudes de modo que reflitam a obediência 
daqueles a quem Nosso Senhor escolheu para estar com Ele, sendo enviados como 
suas testemunhas. Como eles, os terciários e as terciárias, pela palavra e pelo 
exemplo, testemunham a Cristo em seu próprio ambiente imediato de vida, e oram e 
trabalham para o cumprimento de seu mandamento de fazer discípulos de todas as 
nações.

Explorando mais a fundo: O primeiro propósito

Os Franciscanos da Terceira Ordem na Comunhão Anglicana têm três 
propositos derivados dos exemplos de São Francisco e Santa Clara. O primeiro é tornar 
nosso Senhor conhecido e amado em todo lugar.

Na Portiuncula, em 1208, Francisco escutou o chamado para pregar a penitência 
e a conversão, fazendo a missão de pregar um comando ordenado por Deus. Essa 
missão foi legitimada quando o Papa Inocêncio III deu aos frades um mandato para 
pregar. Isso permitiu que Francisco e os irmãos pregassem em nome da Igreja e 
exercitassem a sua missão além da diocese de Assis. Espalhar o Evangelho foi a 
missão dos frades, central a sua Regra, e demonstrou lealdade à Igreja.

Santa Clara, parceira de Francisco, também pregava a penitência e conversão, 
não nas ruas mas sim dentro do claustro, demostrando que não é preciso ser 
andadeira, ou estar lá fora no mundo, para cumprir o mandato de Deus. Clara e o 
monge trapista americano Thomas Merton (1915-1968) nos mostram que a vida 
solitária e contemplativa permite que possamos estar espiritualmente em todo o mundo 
enquanto permanecemos fisicamente num só lugar. A passagem citada de Clara revela 
que, embora virgem e casta, ela sabia muito bem que as imagens do amor carnal 
podem expressar em alto grau o amor celestial. (O Cantar dos Cantares do Antigo 
Testamento é um exemplo bíblico, e de fato ela o usava de padrão.) Santa Clara viveu 
o chamado do evangelho ao exercer uma vida de pobreza, oração y trabalho manual 
dentro do claustro, mas o amor e a alegria expressados por sua comunidade não 
podiam ser contidos. O Papa Inocêncio IV reconheceu isso ao aprovar a Regra de 
Clara em 1253. O exemplo das Damas Pobres emana sua doce fragrância ao mundo 
além dos limites da geografia e do tempo.

Do mesmo modo, os franciscanos seculares visam viver uma vida ordinária entre 
gente ordinária enquanto seguem simultaneamente uma regra de vida que resista o 
mundo e convide outros para a conversão. Nós atraímos outros a Cristo, saudando 
todos os que encontrarmos com mãos e corações abertos, e encorajamos todos a 
crescerem no Espírito. Somos uma comunidade diversa de todos os caminhos e modos 
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de vida, ativos e contemplativos, espalhados por todo o mundo, que pregam, oram e 
trabalham pela Unidade do Corpo de Cristo.

Primeiro, conheça e ame o Senhor você mesmo
Esta lição das Notas de Formação começou com a pergunta, "quem é Jesus 

para você?" Por quê? Porque, para compartilhar nosso Senhor com os outros, 
devemos primeiro saber quem é o Senhor para nós mesmos. Não há resposta certa ou 
errada; Jesus pode assumir uma série de papéis diferentes para nós, amigo íntimo, 
amante, salvador, Deus, professor, curador, em diferentes pontos de nossas vidas, mas 
é essencial saber quem ele é no mais íntimo de nosso coração, se formos compartilhar 
quem ele é com os outros. Ninguém nos ensina melhor que Santa Clara que a primeira 
pessoa a quem você deve fazer conhecer e amar é você.

Experimente com parafrasear o objetivo, para tornar meu [amigo / amante / 
professor] conhecido e amado. Cada papel lança uma luz diferente sobre quem e como 
compartilhamos nosso Senhor. Por exemplo, se usarmos amigo, posso passar para 
outros quem meu amigo é e por que eu o amo. Meu relacionamento com meu amigo 
afetou profundamente minha vida e a maneira como eu me vejo a mim e aos outros. No 
tempo que cultivei o relacionamento com meu amigo, compartilhamos várias 
experiências, boas e más, engraçadas e tristes, divertidas e difíceis. Aprendi que não é 
arriscado ser eu mesmo com meu amigo, e que meu amigo vai me amar, seja o que for, 
se eu brilhar ou se eu falhar miseravelmente. Embora meu amigo conheça meus 
segredos mais profundos e os recessos mais sombrios da minha alma, não há nada em 
mim nem sobre mim que fará meu amigo afastar-se. E isso é motivo de gritar desde os 
telhados com alegria!

A Missiologia de São Francisco
Como trovador de Deus, São Francisco não queria nada além de compartilhar 

com o mundo inteiro a fonte de sua grande alegria e coração embebido de amor. Mas 
compartilhar seu Senhor com outros raramente era fácil e às vezes causava ridículo ou, 
pior, pancadas. Compreendendo o desafio, São Francisco desenvolveu uma estratégia 
para fazer com que o Senhor fosse conhecido e amado. Ele aprendeu a eficácia desta 
estratégia mais profundamente quando ousou, com sua vida, visitar o Sultão do Egito 
em 1219, durante a Quinta Cruzada. As forças cristãs estavam envolvidas em um 
prolongado cerco da cidade portuária de Damietta, à frente do Nilo. Horrorizado com a 
chacina que ele estava presenciando, e contra os desejos de seus superiores, 
Francisco cruzou linhas inimigas com um companheiro, armado apenas com amor. Sua 
missão? Converter o sultão, Malik al-Kamil, líder do exército oponente, segundo as 
histórias um déspota cruel que cortava as cabeças de cativos. Francisco não converteu 
o Sultão, mas ganhou o respeito, mesmo a amizade de Malik, que o deixou ir depois de 
três dias. Assim como na história do lobo de Gubbio, Francisco conseguiu compartilhar 
o amor de Deus com o mais espantoso "inimigo".

A estratégia de São Francisco para a missão é tripla:
1.Os missionários devem viver pacificamente e solidariamente com o outro. 

Devemos reconhecer a fraternidade e a irmandade de todos os povos porque 
compartilhamos um Pai que ama e nos recebe a todos.
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2.Os missionários devem ser construtores de pontes ao exercer uma vida de 
serviço, a Diakonia, como exemplificado por Jesus, que tomou uma toalha e lavou os 
pés de seus discípulos.

3.Somente quando apropriado devem os missionários exercitar o kerigma, é 
pregar o Evangelho e chamar pessoas para a conversão.

A missiologia de Francisco pode ser resumida por suas palavras que atualmente 
estão ganhando fama: "pregar o evangelho sempre; quando necessário usar palavras". 
Isso significa que nosso comportamento diário é importante.

Francisco aconselhou seus irmãos que havia apenas uma maneira de alcançar 
seu modo de fazer missão, e isso era aceitar e celebrar o amor de Deus em si mesmo e 
no próximo. Então, onde há alienação, encontraremos reconciliação; onde há 
separação, faremos conexões; e em vez de isolamento e solidão, teremos comunidade.

Ação ministerial 

As histórias de São Francisco compartilhando o amor de Deus com o lobo 
de Gubbio e com o Sultão nos mostram que o objetivo de fazer nosso 
Senhor conhecido e amado em todos os lugares não é um ideal abstrato, 
mas sim essencial para encarnar o Reino de Deus em nosso mundo 
quebrado e sofredor 

1.Pratique o ver os outros como criados por Deus. Quando você se encontra 
frustrado com fazer fila ou com o tráfego ou com pessoas que não saem da frente, 
tente mudar sua atitude para ver os outros como membros do Reino de Deus. Tente 
amá-los, seja apenas um pouco.

2.Escolha uma pessoa em uma multidão que parece precisar de ajuda, talvez 
uma mãe com crianças pequenas que poderia ocupar o seu lugar na fila, ou alguém 
desesperado pelo lugar de estacionamento que você está prestes a tomar, ou um idoso 
carregando sacolas pesadas ... e ofereça ajuda.

3. Observe um momento em uma conversa quando você poderia compartilhar 
seu amor a Deus. Aproveite o momento e fale a essa pessoa sobre o que Deus fez por 
você em sua vida.

Para Reflexão: 

1.Pense em um momento em que você se confrontou com uma pessoa 
difícil. Como você respondeu? Como a lembrança do amor de Deus, para 
ti e para o outro, poderia ter mudado sua resposta?

2, Depois de oferecer ajuda a um desconhecido (# 2 da ação do ministério), como o 
estranho respondeu? Como isso fez você se sentir? Lembrou-se de agradecer a Deus 
pela oportunidade?
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3. Descreva um momento em que você compartilhou seu amor a Deus com alguém. 
Parecia arriscado? Como essa pessoa respondeu? Isso levou a um resultado 
surpreendente? Explicar.

Personalize sua Regra

Depois de lidar com esta lição, quais mudanças ou adições você pode fazer a 2. 
O Primeiro Propósito, para tornar nosso Senhor conhecido e amado em todos os 
partes, da Regra Básica da Vida (veja a pagina 2. acima; ou para 4. Auto Doação se 
você estiver vivendo pela tradicional regra de 9 pontos) para torná-la mais adequada às 
suas circunstâncias particulares? O que você precisa fazer para divulgar o 
conhecimento e o amor de Deus? Discuta com seu companheiro espiritual. 

 

NOTAS DE FORMAÇÃO: LIÇÃO  8 47



Notas de Formação
Terceira Ordem, Sociedade de São Francisco (TSSF)

Região do Brasil

A série Notas de Formação destina-se aos formandos da TSSF para estimular a 
conversação e a reflexão entre os companheiros de formação, seja em grupo ou 
individualmente com um companheiro espiritual ou sacerdote. Para obter o máximo dessas 
Notas, mês-a-mês, aconselhamos anotar suas reflexões pessoais em um diário.

Lição 9: Personalizando a Regra Básica da Vida dos Princípios. 
3. O Segundo Propósito:

espalhar o espírito de amor e harmonia (Dias 7-9)

O que há neste estudo? 
Nós exploramos o segundo dos propósitos da Ordem, espalhar o espírito de 

amor e harmonia, que lemos nos dias 7, 8 e 9 nos Princípios. São Francisco no mundo, 
e Santa Clara no claustro, responderam ao amor de Deus ao amar o mundo. Eles 
seguiram o segundo maior mandamento, amar seus vizinhos como eles mesmos. 
Como o seu exemplo nos ensina a ser amantes e pacificadores neste mundo 
quebrado?

Começando a explorar
1. Como você abre seu coração e mente para uma nova maneira de 
pensar? Explique uma prática específica que possa ser útil para abrir os 
olhos.

2. Quando você ouve a palavra "castidade," o que vem à mente? Existe 
mais que uma maneira de entender o termo?

3. Leia Mateus 25: 35-36 que nomeia 6 das 7 obras de misericórdia corporais (a 7a é 
encontrada em Tobias 1: 17-19). Qual das obras é mais atraente para você praticar? 
Qual é uma luta?

Da Regra Básica para Postulantes

3. O Segundo Propósito: Espalhar o espírito de amor e harmonia (Dias 7-9)
✷Contribuirei todos os dias para a paz, a inclusividade e a justiça social na minha 

comunidade e no mundo.
✷ Refletirei o amor de mente aberta de Jesus, ouvindo antes de falar e entendendo 

antes de julgar.
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✷ Vou pedir regularmente os guias espirituais e aqueles com quem eu interajo, onde é 
que sou ignorante ou preconceituoso de maneiras que me ceguem às rotinas de 
crueldade, injustiça e divisão.

Aprendendo com as Fontes Francisclarianas

Como a Francisco lhe foi recusada a misericórdia
Chegando a um mosteiro, passou muitos dias na cozinha como servente, vestido 

apenas com uma túnica vil, contentando-se com um pouco de caldo. Mas ninguém teve 
pena dele e não conseguiu sequer alguma roupa velha. Por isso, levado, não pela 
raiva, mas pela necessidade, saiu dali e foi para a cidade de Gúbio, onde conseguiu 
uma túnica com um de seus antigos amigos. Pouco tempo depois, quando a fama do 
homem de Deus cresceu e o seu nome se espalhou no meio do povo, o prior daquele 
mosteiro, lembrando-se do que fora feito para Francisco e se arrependendo, procurou-o 
e pediu-lhe perdão por amor de Deus em seu nome e no dos monges. 

—1 Celano 7.16

Os irmãos cuidem uns aos outros
Os irmãos, em toda a parte e quando se encontram, mostrem-se familiares uns 

aos outros. E, confiantes, manifestem um ao outro sua necessidade. Pois, se a mãe 
nutre e ama o seu filho carnal, com quanto maior diligência não deve cada um amar e 
nutrir seu Irmão espiritual? E, se um Irmão cair enfermo, os outros Irmãos devem servi-
lo como quereriam ser servidos. --Regra Bulada, Capítulo VI.8-10

Clara sobre os cuidados das irmãs doentes
Ofereça-se o maior cuidado e diligência às enfermas. As doentes devem ser 

atendidas gentil e solicitamente em um espírito de caridade, de acordo com o que é 
possível e apropriado, tanto nos alimentos que a sua doença exige como também em 
outras coisas necessárias. Aquelas que estão doentes devem ter seu próprio lugar, se 
isso é possível, onde elas podem permanecer separados das saudáveis, para que seu 
bem-estar e silêncio não sejam perturbados ou dissipados. Aquelas que não estão 
sobrecarregadas com uma doença muito séria podem deitar-se em paletes de palha e 
ter um travesseiro de penas. Mas aquelas que estão graves podem deitar-se sobre 
colchões, se eles podem ser convenientemente encontrados. Mas todos os doentes 
podem ter chinelos de lã solados se for possível. Esses elas podem guardar e usar, 
quando for necessário.

—Citado em Cardeal Hugolino, Forma e maneira de vida de Santa Clara (1219)

Uma Leitura de Os Princípios
Dia Oito – O Segundo Propósito (continuação)

Os terciários e as terciárias lutam contra a injustiça, em nome de Cristo, para 
quem não poderá haver grego nem judeu, escravo nem livre, homem nem mulher; pois 
nele todos são um. Seu principal propósito é refletir aquela aceitação a todos que foi 
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característica de Jesus. Isto pode ser conseguido através de um espírito de castidade 
que vê a todos os outros pertencendo ao mesmo Deus e não como meio de realização 
pessoal.

Explorando mais a fundo

O Segundo Propósito 
Os Franciscanos da Terceira Ordem na Comunhão Anglicana têm três propósitos 
derivados dos exemplos de São Francisco e Santa Clara. Na lição 8, consideramos o 
primeiro propósito, que nosso Senhor seja conhecido e amado em todos os lugares. 
Aqui, exploramos o segundo propósito de espalhar o espírito de amor e harmonia.

O segundo propósito flui naturalmente do primeiro. Uma vez que percebemos o 
amor, o amor de Deus e do próximo, não nos encerramos em nós mesmos, como se a 
única maneira de apreciar o amor fosse guardá-lo. Não, conservar o amor, como se 
fosse de suprimento limitado, faz com que ele diminua e nós o perdemos. O mistério do 
amor é que quanto mais é compartilhado e distribuído, mais se expande, dando-nos um 
suprimento ilimitado. Como terciários, somos chamados a esticar além de nós mesmos, 
além da nossa vida pessoal para a vida maior de Cristo. O amor, em todas as suas 
manifestações, é o alcance final além de nós mesmos. O padre anglicano Spencer 
Reece expressa a verdade do amor quando diz: "Tudo o que sei é que quanto mais ele 
me amou, mais eu amei o mundo".

O amor de Deus, o amor de si, o amor da família e dos amigos, o amor à 
comunidade, abre nossos corações para espalhar o amor cada vez mais e mais a 
fundo. O amor é muito mais do que a noção de amor romântico ou familiar que se 
concentra no amado para a exclusão dos outros. Não, o amor exige ser mais. Ele exige 
ser expresso além do objeto imediato do nosso amor, ele está sempre esticando, nos 
chamando para fora de nossas zonas de conforto para espalhar sua energia aqui e ali e 
em todos os lugares. E o que é essa energia? Deus. Pense no semeador que espalha a 
semente generosamente, aleatoriamente, radicalmente. E cresce, mas não sabemos 
como. Não é nada menos que o milagre de Deus-em-nós, ansiando ser libertado no 
mundo, expandindo assim o reinado de Deus. Essa é a vontade de Deus: o amor 
espalhado infinitamente.

Amar é agir para o bem de outro. Significa olhar nossa própria dor para que 
possamos aliviar a dor infligida nas vítimas de preconceitos sociais, desigualdades 
econômicas e discriminação legal. Significa reconhecer, primeiro, a nossa parte em tais 
sistemas sociais. Significa trabalhar para que "fique plano o caminho acidentado e reto, 
o tortuoso (Is 40,4-5) para que os pobres, os marginalizados e os estranhos entre nós 
sejam recebidos com corações abertos. Temos um imperativo bíblico para invocar a 
injustiça onde quer que a vejamos - nos nossos governos, nas nossas igrejas, nas 
nossas comunidades e nos nossos locais de trabalho - e trabalhar para corrigir estas 
injustiças. O profeta Miquéias lembra-nos que "já te foi indicado, ó homem, o que é 
bom, o que o SENHOR exige de ti. É só praticar o direito, amar a misericórdia e 
caminhar humildemente com teu Deus" (Mq 6.8)

Mas o que é justiça? No reino de Deus, a justiça difunde amor e harmonia, busca 
a reconciliação. É onde são humilhados os que tem planos orgulhosos no coração, 
derrubados os poderosos de seus tronos e exaltados os humildes, enchidos de bens os 
famintos, e mandados embora os ricos de mãos vazias (Lucas 1,51-53). A justiça 
pratica as obras de misericórdia (veja abaixo). Como franciscanos, devemos falar pelos 
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que não têm voz, mas não só para os pobres, o estranho e o estrangeiro; mas também 
para toda a ordem criada. Nossos irmãos e irmãs - os animais, as plantas e os peixes - 
dependem de nós para pôr fim à destruição e o desperdício atuais de suas casas. 
Essas criaturas pertencem tanto à nossa família como os sem-teto, os refugiados e os 
marginalizados.

Sobre a castidade
Os Princípios nos dizem que nosso amor pelos outros e nosso trabalho em seu 

favor devem basear-se em um espírito de castidade "que vê os outros como 
pertencentes a Deus e não como um meio de auto-realização." A castidade não tem a 
ver com o sexo, mas com respeitar fronteiras físicas, emocionais, intelectuais e 
espirituais.

Os limites pessoais são um elemento-chave da identidade. Os limites físicos 
respeitam o espaço pessoal e formas apropriadas de tocar. Os emocionais 
estabelecem limites aos sentimentos e à sua expressão adequada. Os limites 
intelectuais nos ajudam a avaliar novas informações e sua apropriação. Os limites 
espirituais respeitam a integridade e a privacidade do relacionamento de outro com 
Deus.

A falta de reconhecimento desses limites viola a castidade. Ver os outros como 
objetos para uso ou benefício viola a castidade. Prejudicar os outros por qualquer 
motivo (raça, gênero, orientação sexual, por exemplo) viola a castidade. Qualquer 
forma de desumanização ou opressão, ou de apoio a isso, viola a castidade. O jesuíta 
Greg Boyle fala assim: "Quando buscamos ‘salvar’ e ‘contribuir’ e ‘devolver’ e ‘resgatar’ 
pessoas e até ‘fazer a diferença,’ então tudo é você ... e o mundo permanece preso .... 
Não se proponha mudar o mundo. Proponha perguntar como as pessoas 
estão" (Barking to the Choir, p. 174). A castidade nos chama a ser de coração aberto, 
arriscar e exercer integridade total em todos os nossos relacionamentos. Quando 
abraçamos o espírito de castidade, permitimos que Deus nos ame e espalhe esse amor 
aos outros.

Ação ministerial: as obras de misericórdia corporais 

Nota: quando foi perguntada sobre como viver o evangelho, Dorothy Day 
respondeu: "Fique perto dos pobres." Ela não disse "resgatar" ou "salvar" ou 
"ajudar" os pobres. São Francisco e Santa Clara viveram pobreza. As 
seguintes sugestões são para promover relacionamentos mútuos com os 
pobres, para nos ajudar a ser proximais, a ouvir e a abrir nossos corações.

Alimentar os famintos
A fome está em toda parte. Pessoas de todo o mundo, perto e longe, estão sem 

comida. Considere como a boa administração de seus próprios hábitos alimentares 
pode beneficiar outras pessoas com fome. Evite o desperdício e compartilhe o que tem. 
Convide alguém com fome a sua mesa.

Dar de beber ao sedento
Nossos irmãos e irmãs em todo o mundo não tem acesso a água limpa. 

Demande agua limpa, especialmente a restauração de águas poluídas, a construção de 
poços e bons sistemas de agua.
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Cuide a Sor Água. Limite o elimine o uso de produtos que a prejudiquem e 
reduza o uso de material que polui. Tente não desperdiçar água. Limite o banho, 
desligue a torneira ao escovar os dentes ou lavar louça, plante plantas nativas no seu 
jardim que precisem da água que a natureza fornece na sua região.

Abrigar os sem-teto
Há muitas circunstâncias que podem levar alguém a tornar-se uma pessoa sem 

casa. Saia e conheça os desabrigados em sua área, caminhe solidariamente com eles 
e afirme o seu valor.

Apoie instituições sociais que contribuam à falta de moradia. Procure maneiras 
de fornecer abrigo para os sem-abrigo localmente, regionalmente, nacionalmente ou 
internacionalmente.

Visitar os doentes
Os doentes são muitas vezes esquecidos ou evitados, agravando sua doença 

com a solidão. Tire um tempo para visitar os enfermos, especialmente os idosos.
Doe sangue, se possível.
Ofereça descanso aos cuidadores de membros de família cronicamente doentes. 

Dê-lhes tempo livre de suas responsabilidades de cuidar para que possam descansar, 
completar tarefas pessoais ou aproveitar uma pausa relaxante.

Leve uma refeição para uma família que tenha um doente amado em casa.

Visitar os prisioneiros
As pessoas encarceradas ainda são pessoas, feitas à imagem e semelhança de 

Deus, que merecem companheirismo.
Faça parte de um ministério de prisão que visite e ofereça amizade aos  

prisioneiros ou a suas famílias.

Enterrar os mortos
Os funerais nos dão a oportunidade de compartilhar o luto de outros durante 

tempos difíceis. Planeje seu próprio funeral, cite leituras, música e orações que você 
deseja usar, e dê uma cópia para um ente querido que vá sobreviver e possa depois se 
relacionar com você.

Envie um cartão ou leve uma refeição a alguém que recentemente perdeu um 
ser querido.

Ore por aqueles que morreram sem nome e por aqueles que não têm quem 
chore pela morte deles.

Dar esmolas aos pobres
Doe tempo e/ ou dinheiro para organizações que oferecem suporte e serviços 

para os carentes. Procure organizações que colocam as pessoas com necessidades 
em primeiro lugar, em vez de lucro ou despesas gerais.

Imite os Mormons. Jejue um domingo por mês e doe o dinheiro salvo para uma 
instituição de caridade.

Leve vales de comida ou roupas no seu bolso para dar aos pobres que você 
encontra na rua.
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Para Reflexão: 

1.Pense em um momento em que você mudou de idéia sobre algo ou 
alguém. O que causou a mudança?

 2. Tendo estudado esta lição, como suas opiniões sobre a castidade mudaram? Nas 
suas próprias palavras, como você poderia defini-la agora?

3. Escolha uma obra de misericórdia que seja nova para você e participe de sua 
prática. Descreva como a experiência lhe mudou.

Personalize sua Regra

Depois de lidar com esta lição, quais mudanças ou adições você pode fazer para 
3. O Segundo Propósito, espalhar o espírito de amor e harmonia, da Regra Básica da 
Vida (veja a pagina 2. acima; ou 2. Penitência se você estiver vivendo pela regra 
tradicional de 9 pontos) para torná-lo mais adequado às suas circunstâncias 
particulares? O que você precisa fazer para espalhar o espírito de amor e harmonia? 
Discuta com seu companheiro espiritual.
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Notas de Formação
Terceira Ordem, Sociedade de São Francisco (TSSF)

Região do Brasil

A série Notas de Formação destina-se aos formandos da TSSF para estimular a 
conversação e a reflexão entre os companheiros de formação, seja em grupo ou 
individualmente com um companheiro espiritual ou sacerdote. Para obter o máximo dessas 
Notas, mês-a-mês, aconselhamos anotar suas reflexões pessoais em um diário.

Lição 10: Personalizando a Regra Básica da Vida dos Princípios. 
4. O Terceiro Propósito: viver em simplicidade (Dias 10-12)

O que há neste estudo? 
Nós exploramos o terceiro dos propósitos da Ordem, para vivermos em 

simplicidade, o que lemos nos Dias 10, 11 e 12 nos Princípios. Nossos fundadores São 
Francisco e Santa Clara deram tudo o que tinham para a vida do Evangelho sem contar 
o custo. Seu único desejo era responder de todo o coração ao amor de Deus e o 
resultado era viver simplesmente.

Começando a explorar
1. Que pessoa contemporânea vem à mente quando você pensa em viver 
simplesmente. Por quê?

2. Como se apresenta a complexidade em sua vida? Como você pode 
começar a simplificar?

3. Quais para você são sinais de que você aceita em espírito o desafio de Jesus de 
vender tudo, dar aos pobres e segui-lo?

Da Regra Básica para Postulantes

4. O Terceiro Propósito: Viver em simplicidade (Dias 10-12) 
✷Examinarei regularmente a minha vida para discernir onde ela é complexa 

demais, pensando especificamente em compromissos e posses temporais e 
simplificando onde for possível.

✷ Estarei ciente de quem ou o que eu defendo (posses e idéias) às custas do bem-
estar dos outros e de mim mesmo.

✷ Vou orar sobre o que sinto ser necessário para minha saúde e bem-estar e como 
posso evitar o luxo e o desperdício.

✷ Crescerei em generosidade para poder responder à pobreza e apoiar minha 
paróquia, a Terceira Ordem e outras causas.
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Aprendendo com as Fontes Francisclarianas

Francisco ouve a forma de vida evangélica e procura imediatamente 
cumpri-la

Pois, ao assistir, devoto, num certo dia, a Missa dos Apóstolos, a leitura do 
Evangelho era uma passagem em que Cristo dá aos discípulos, a serem enviados a 
pregar, a forma  evangélica de viver, a saber, que não possuem ouro ou prata, nem 
dinheiro no cinto, nem alforje na estrada, nem duas túnicas, não usem calçado nem 
bastão. Ouvindo, compreendendo e gravando na memória as palavras, o amigo da 
pobreza apostólica logo se encheu de uma alegria indescritível. "É isto”, disse, “que 
desejo, é isto que aspiro, com todas as fibras do coração!" Desatou, a seguir, os 
sapatos dos pés, depõe o bastão, abomina bolsa e dinheiro e, satisfeito com uma única 
túnica, rejeita o cinto e toma uma corda por cíngulo, pondo todo o cuidado do coração 
em como pôr em prática, o que ouviu, em unir-se em tudo á Regra da retidão.

— São Boaventura, A Legenda Maior, 3: 1.

Santa Clara exorta suas irmãs, presentes e futuras, à santa simplicidade
Admoesto e exorto no Senhor Jesus Cristo, todas as minhas Irmãs, que estão e 

que vierem, para que sempre se empenhem em imitar o caminho da santa 
simplicidade, humildade e pobreza e também da honestidade da santa conversação, 
assim como no início de nossa conversão fomos ensinadas por Cristo e pelo nosso 
beatíssimo pai Francisco. 
É dessas coisas — não por nossos méritos — mas só pela misericórdia e graça do 
doador, que o próprio Pai das misericórdias, espalhou o odor da boa fama, tanto para 
os de perto como para os de longe. E, amando-vos umas às outras, a partir de caridade 
de Cristo, o amor que tendes dentro demonstrai-o por meio de obras, para que assim, 
provocadas por esse exemplo, as Irmãs cresçam sempre no amor de Deus e em mutua 
caridade. —O Testamento de Santa Clara, 17

Um estudante e uma andorinha
Na cidade de Parma, um estudante, de boa índole, querendo estudar, com 

diligência, junto com outros companheiros, viu-se infestado, pelo alarido importuno de 
uma andorinha; começou, então, a dizer aos companheiros: “Esta andorinha é uma 
daquelas que molestavam o homem de Deus, Francisco, quando certa vez, pregava, 
até que lhes impôs silêncio.” E, virando-se para a andorinha falou com confiança: “Em 
nome do servo de Deus, Francisco, ordeno-te que, vindo a mim, fique calada 
imediatamente.” E ela, ouvindo o nome de Francisco, como que instruída pela disciplina 
do homen de Deus, não só logo se calou, como entregou-se-lhe às mãos, como se 
fossem uma segura proteção. Espantado, o estudante, logo, restituiu-a liberdade e já 
não lhe escutou os gritos.

 —São Boaventura, A Legenda Maior, 12: 5
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Uma Leitura de Os Princípios
Dia Dez – O Terceiro Propósito Viver em simplicidade

Os primeiros cristãos entregaram-se completamente a Nosso Senhor e 
resolutamente deram tudo o que tinham oferecendo ao mundo uma visão nova de uma 
sociedade na qual existe uma atitude despojada com respeito às posses materiais. Esta 
visão foi renovada por São Francisco quando escolheu à Senhora Pobreza como sua 
noiva, desejando que todas as barreiras erguidas pelos privilégios baseados na riqueza 
fossem derrubadas pelo amor. Esta é a fonte de inspiração para o terceiro propósito da 
Ordem: viver em simplicidade.

Explorando mais a fundo

O Terceiro Propósito
Simplicidade é definida como um estado de ser, sem complicações e sem 

pretensão. Seu oposto é a complexidade. Um e o mesmo objeto pode ser visto de 
qualquer maneira, embora não simultaneamente, pois não está no objeto visto, mas no 
espectador. Considere esta passagem do discurso de 1846 do filósofo dinamarquês 
Søren Kierkegaard, “Pureza de coração é querer uma coisa.”

Quando uma mulher faz um pano de altar, tanto quanto ela é capaz, ela torna 
cada flor tão linda quanto as flores graciosas do campo, até onde ela é capaz, 
cada estrela tão brilhante como as estrelas brilhantes da noite. Ela não retém 
nada, mas usa as coisas mais preciosas que possui. Ela vende todas as outras 
alegações sobre sua vida que ela pode comprar o momento mais ininterrupto e 
favorável do dia e da noite para ela uma só, por seu trabalho amado. Mas 
quando o pano é acabado e colocado em seu uso sagrado: então ela fica 
profundamente angustiada se alguém cometer o erro de olhar para sua arte, em 
vez do significado do tecido.

Foi assim que São Francisco e Santa Clara foram assimilados do fundo de seus pés ao 
topo de suas cabeças. Eles ordenaram suas mentes e corações focalizando o 
Evangelho. Eles desejavam em primeiro lugar o Amor de Deus, e nessa vida simples 
todas as suas necessidades foram satisfeitas. Viver simplesmente é um valor 
franciscano fundamental porque nos chama a nos concentrar no que é importante, que 
tudo o que fazemos é feito pelo Amor de Deus. É a única coisa necessária.

A simplicidade é uma postura de mãos abertas: mãos abertas prontas para 
liberar o que preferirmos agarrar, mãos abertas prontas para receber o presente que 
nos espera; mãos abertas prontas para soltar os gritos da mente, mãos abertas prontas 
para receber o sussurro do coração. Não importa quantas as posses que temos; 
importa se estamos possuídos pelo que temos ou não temos. O foco é cultivar a 
disposição do que o teólogo quacre Richard J. Foster chama de "uma vida de alegre 
despreocupação por posses". Tal disposição levará a ações e comportamentos de viver 
simplesmente. Francisco não se propôs a simplificar sua vida, ele começou a amar a 
Deus de todo o coração. O resultado foi simplicidade.
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Viver simplesmente é resultado de nossa compreensão cada vez mais profunda 
de nossa dependência final de Deus e uns dos outros. A simplicidade ,,,
❖ Liberta a ilusão do "eu" e recebe o dom do "nós".
❖ Celebra a beleza, a santidade e a bondade de toda a criação.
❖ Praticar "menos é mais".
❖ Não tem nada a provar e nada para proteger.
❖ Tem espaço amplo o suficiente para abraçar todas as partes do seu ser.
❖ Reconhece que tudo, tudo é um presente de Deus.
❖ Nos torna instrumentos de paz.
❖ Recebe o Cristo com liberdade para amar e servir como Cristo nos amou e serviu.

Como passamos do querer nos esforçar e focalizar no Amor de Deus, enquanto 
ao mesmo tempo, vivemos plenamente no mercado? Eu-primeiro! Jeito-meu! e Eu-
quero! são mestres poderosos e inteligentes. Nós não podemos superá-los sem a ajuda 
de Deus. Então, nós começamos lá, nós admitimos nosso desamparo e nos engajamos 
em práticas que criam espaço para o Espírito trabalhar em nós. Tais práticas podem ser 
tão únicas quanto cada um de nós, mas o propósito é compartilhado, para passar da 
ambição para a conscientização. Uma técnica honrada pelo tempo é a meditação. 

Meditações para acalmar a mente e ouvir o coração
A meditação nos ajuda a deixar de lado a ambição cultivando a autoconsciência. 

Ajuda-nos a libertar o mundo e a receber amor. Ajuda-nos a fazer amizade com a 
mente que grita, a parar de tagarelar para que possamos ouvir os sussurros do nosso 
coração. Oferecemos o método contemplativo de Santa Clara na lição 5 e os métodos 
de auto-entrega nas lições 7n e 8. Pode valer a pena visitá-los novamente. Ou tente:

Uma meditação de mãos abertas:
Você pode praticar essa meditação simples de 5 a 30 minutos.

Fique confortável em seu corpo, sente-se erguido, mas relaxadas, sinta a 
firmeza de seus pés tocando o chão e suas nádegas em sua almofada ou 

cadeira. Observe sua respiração. É rápido e superficial? lento e profundo? Não tente 
controlá-la, apenas note. Feche os olhos enquanto continua a observar a respiração. 
Resumidamente, verifique o seu corpo quanto a lugares tensos, como ombros ou 
pescoço. Deixe de lado qualquer tensão que encontrar.

O jesuíta indiano Anthony de Mello (1931-1987) disse uma vez que a meditação 
é mais parecida com a observação de pássaros do que com o treinamento de cães. Na 
meditação, nos interessamos e nos deleitamos em observar nossas mentes; nós não 
julgamos, treinamos ou tentamos treiná-los.

Ouça os sons ao seu redor. Não os nomeie, simplesmente ouça. Agora abra 
suas mãos e deixe-as descansar em uma posição relaxada e aberta. Observe quando 
você abre as mãos a liberação sutil de sua mente. Nossos corpos e mentes são um só! 
Se abrirmos em um lugar, vamos abrir em outro. Passe algum tempo assistindo: sua 
respiração, seus pensamentos se agitando, aqui em todo lugar. Volte a verificar os 
pontos tensos, solte-os.

Retorne seu foco para suas mãos. Imagine um pássaro pousar em uma de suas 
mãos. Assista. Que tamanho é ele? Cabe na sua mão? Qual é a sua cor? Brilhante? 
Monótona? Qual a sensação de suas garras contra a sua pele? O pássaro está 
relaxado ou está batendo ou bicando? Como você se sente ao ter um pássaro na mão? 
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Não há maneiras certas ou erradas de sentir; nós estamos simplesmente percebendo. 
Você quer segurar ou acariciar o pássaro? Mas é selvagem e livre, sua presença é puro 
presente. Observe quando ele voa para longe. Como a partida faz você se sentir? Está 
pairando nas proximidades ou voando fora da vista? Talvez haja outros pássaros por 
perto. Observe sua mão, agora vazia. Lembra a sensação do pássaro? Quer segurar 
mais ou é feliz em descansar a mão aberta e vazia?

Sente-se em silêncio por um tempo, observando, ouvindo. Você pode querer 
verificar as suas mãos de tempos em tempos. Talvez você descubra que está 
segurando algo. Deixe ir. Talvez o pássaro tenha voltado, desta vez com um presente. 
O que é isso? Que sentimentos surgem ao recebê-lo? Não importa se você gosta ou 
não, é um presente. Agradeça ao pássaro pelo presente e deixe-o ir. Quando estiver 
pronto, volte ao seu hálito, observe três respirações completas, dê graças pela 
oportunidade de observar a ave e a mente e abra os olhos.

Praticando essa meditação simples, você pode aprender a autoconsciência 
necessária para se segurar quando estiver se apegando ou desejando a qualquer 
momento durante o dia. Quando você se apegar, respire fundo e literalmente abra as 
mãos para deixá-lo (seja o que for: uma coisa, uma ideia, uma necessidade de estar 
certo) ir sem julgamento.

Ação ministerial: A Oração de Paz de São Francisco

Nota: O texto atual da Oração de Paz atribuída a São Francisco é originário 
de uma pequena revista religiosa chamada La Clochette, publicada na 
França em 1912. A oração foi publicada anonimamente, mas muitos 
acreditam que o fundador da revista, padre Esther Bouquerel, seja o autor. 
Se São Francisco não escreveu a oração não diminui seu valor para nós 
que desejamos viver uma vida de simplicidade e paz.

E se, em vez de cantar ou orar a oração de paz, você desejasse realmente se tornar 
um instrumento da paz de Deus? E esse desejo é tão forte que você se propõe a fazer 
a oração, pouco a pouco, dia após dia? Como isso pode parecer? Vamos tentar...

Cada dia rezar: Senhor, fase de mim um instrumento de tua paz.
Toca-me Senhor, toca-me como se eu fosse instrumento musical, faz de mim 

instrumento para a canção do céu aqui na terra.
Então, todos os dias da semana, concentre-se em uma área:
Segunda-feira: Quando encontro ódio, como posso semear amor hoje?
Terça-feira: Quando encontro ferimentos, como posso semear hoje o perdão?
Quarta-feira: Quando encontro dúvidas, como posso semear a fé hoje?
Quinta-feira: Quando encontro desespero, como posso semear a esperança hoje?
Sexta-feira: Quando encontro a escuridão, como posso semear a luz hoje?
Sábado: Quando encontro tristeza, como posso semear alegria hoje?

Domingo: Agradeça pelas vezes que Deus faz de você um instrumento de paz, 
conhecido e desconhecido por você.
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Quando estiver pronto, dê um tema para cada semana também:
Semana 1: Ó Mestre Divino, Conceda que eu não busque tanto essa semana
ser consolado quanto consolar.
Semana 2: Ó Mestre Divino, Conceda que eu não busque tanto essa semana
ser entendido quanto entender;
Semana 3: Ó Mestre Divino, Conceda que não busque tanto esta semana
ser amado quanto amar.
Semana 4: Senhor, obrigado por me ajudar a dar, como fui doado;
obrigado por me ajudar a perdoar, pois fui perdoado;
obrigado por me ajudar a morrer por amor a você, que amou e morreu por mim.

Para Reflexão: 

1. De que ou de quem depende sua felicidade? O que você tem que faria com 
que você se sentisse aniquilado se fosse perdido ou quebrado?

2.  A que auto-imagem você precisa se render? Como o espírito de simplicidade lhe 
liberta?

3. De que maneiras você notou que Deus lhe usou como um instrumento de paz?

Personalize sua Regra
Depois de lutar com esta lição, que mudanças ou acréscimos você 

pode fazer para 4. O Terceiro Propósito, viver em simplicidade, da Regra Básica da 
Vida (veja a pagina 2. acima; ou para 7. Simplicidade se você está vivendo pela regra 
tradicional de 9 pontos) para torná-la mais adequada às suas circunstâncias 
particulares? O que você precisa fazer para viver de maneira mais simples? Discuta 
com seu companheiro espiritual.
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Notas de Formação
Terceira Ordem, Sociedade de São Francisco (TSSF)

Região do Brasil

A série Notas de Formação destina-se aos formandos da TSSF para estimular a 
conversação e a reflexão entre os companheiros de formação, seja em grupo ou 
individualmente com um companheiro espiritual ou sacerdote. Para obter o máximo dessas 
Notas, mês-a-mês, aconselhamos anotar suas reflexões pessoais em um diário.

Lição 11: Personalizando a Regra Básica da Vida dos Princípios.
5. A Primeira Forma de Serviço: A Oração (Dias 13-16)

O que há neste estudo? 
Nos Dias 13-20 dos Princípios, lemos as Três Formas de Serviço da Ordem, 

oração, estudo e trabalho. Esta lição explora o primeiro serviço, a oração, que lemos 
nos dias 13-16. Oração é o nosso relacionamento com Deus. É uma experiência 
sentida, não algo que podemos intelectualizar. Portanto, o perigo é que falemos disso, 
mas não o fazemos.

Começando a explorar
1. O que ajuda a sustentar sua prática diária de oração? O que atrapalha 
sua prática? Como você resolve esses obstáculos?

2. Nossas vidas de oração individuais são formadas por uma variedade de 
influências ao longo do caminho. Descreva uma dessas influências e como 
isso afeta sua vida de oração pessoal atual.

3. Que práticas podem ajudá-lo a ter consciência da presença de Deus ao longo do dia, 
e mais conscientes de que Cristo habita nos outros e em você mesmo?

Da Regra Básica para Postulantes

5. A Primeira Forma de Serviço: Oração (Dias 13-16)
✷A oração é meu relacionamento com Deus. Isso me permite ficar diante de Deus 

como eu sou, nada mais e nada menos. Portanto, eu dedicarei pelo menos 20 
minutos diariamente em oração, para ouvir, louvar, concentrar-me e ser inspirado.

✷ Valorizarei a intimidade com Deus e minha comunidade paroquial participando da 
Santa Eucaristia pelo menos semanalmente e nos principais dias da feriado.

✷ Vou praticar o auto-exame diário. Anualmente, usarei um Rito de Reconciliação para 
ajudar a aliviar o fardo do pecado e restaurar a paz e a esperança.
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Aprendendo com as Fontes Francisclarianas

Os irmãos pedem a Francisco que os ensine a rezar
Pediram-lhe, certo dia, os Irmãos que os ensinasse a orar. Ele respondeu-lhes 

(como Cristo aos Apóstolos), que dissessem Pai nosso.... E ainda lhes ensinou outra 
oração: “Nós vos adoramos, ó Cristo, em todas as igrejas do mundo inteiro, e vos 
bendizemos por terdes resgatado o mundo pela vossa santa cruz”. Ensinou-os ainda a 
louvar a Deus em todas e por todas as criaturas; a reverenciar os sacerdotes com 
especial deferência; a acreditar com uma fé sólida e a pregar com simplicidade as 
verdades da fé, tais como as conserva e ensina a Santa Igreja Romana. Em tudo os 
Irmãos seguiam os ensinamentos do santo Pai: em qualquer igreja ou cruzes que 
pudessem descobrir ao longe, nunca deixavam de ir lá ajoelhar-se e rezar, utilizando a 
fórmula que lhes fora dada. — São Boaventura, A Legenda Maior, Cap. 4:3.

O Zelo de Francisco pela oração
Francisco sentia dolorosamente que o seu corpo, apesar de já insensível, por 

amor de Cristo, às paixões terrenas, o obrigava a ser peregrino do Senhor: esforçava-
se então por conservar ao menos o espírito unido a Deus por meio duma oração 
constante, para não sentir-se privado das consolações daquele que tanto amava. A 
contemplação constituía para ele um prazer: sentia-se como sendo já um cidadão do 
céu, companheiro dos Anjos, a procurar ardentemente o seu amado, de quem o 
separava apenas a divisória da carne. E constituía, além disso, um arrimo para a ação: 
em todos os empreendimentos, punha toda a confiança na bondade de Deus e não nas 
próprias forças – a oração permitia-lhe descarregar no Senhor todas as preocupações. 
Afirmava ele com toda a convicção, que a graça que um Religioso deve pedir a Deus 
com mais empenho é a graça da oração: sem ela ninguém consegue progredir no 
serviço de Deus. Por isso, encorajava os Irmãos, por todos os meios ao seu alcance, a 
aplicarem-se a ela com todo o fervor. Quanto a ele, tanto em viagem como em repouso, 
quer dentro quer fora de casa, a trabalhar ou a descansar, estava sempre em oração. À 
oração dedicava toda a alma e todo o corpo, toda a atividade e todo o tempo.

— São Boaventura, A Legenda Maior, Cap. 10:1.

A oração nos constitua
Feliz daquela a quem foi
dado gozar desta íntima união,
e que aderiu com todas as fibras do seu coração
Àquele cuja beleza
é contemplada por todos os santos
do exército celeste,
cujo amor nos encanta,
cuja contemplação nos vivifica,
cuja bondade e benignidade nos basta.
 A sua doçura satisfaz-nos plenamente
e a sua recordação ilumina-nos com suavidade.
O seu odor ressuscita os mortos,
e a sua visão beatífica
santifica os habitantes da Jerusalém celeste.

—Santa Clara, 4a Carta a Santa Inês de Praga (4CCL), 9-13
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Uma Leitura de Os Princípios
Dia Quatorze – A Primeira Forma de Serviço: A Oração

As terciárias e os terciários buscam viver em uma atmosfera de louvor e oração. 
Nós aspiramos estar sempre cônscios da presença de Deus, de maneira que possam 
verdadeiramente orar sem cessar. Sua crescente devoção ao Cristo onipresente é fonte 
de força e alegria. É o amor de Cristo que os inspira a servir e os fortifica para o 
sacrifício.

Explorando mais a fundo:

Aqui há um modelo útil de oração apresentado pelo padre episcopal David J. 
Gierlach: “Quando procuramos por Deus, nós estabelecemos as regras, nós 

determinamos as expectativas, nós estamos no controle, e imaginamos nossa própria 
salvação. Mas quando Deus procura por nós, todas as nossas regras e expectativas e 
controle voam pela janela, ... nós vemos o sofrimento do nosso [mundo quebrado], e 
percebemos que a salvação só pode ser alcançada se pegarmos a cruz e seguimos a 
Jesus.

Isso significa deixar de lado nossos próprios pensamentos e dar tudo o que nos 
espera para Deus ”.

Linha à solta, um poema

Tem essa garota
no alto de um muro
sozinha, só ela.
Ela se colocou lá.
Construção de muros feita por enquanto
lá ela senta toda embrulhada
em um sarape amado;
se escondendo. Na solidão
pronta para rezar.

(Se apenas essa gentinha lá em baixo
fossem embora. Molestam.)

Bulindo, ela encontra uma linha solta
e começa a pegar nela
arranhão picareta raspar,
não não solta, presa.
A linha se torna corda
torna-se uma bola até
o sarape desvendou,
 ela senta nua

com um pouco de emaranhado
no topo do seu muro.
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O muro. Tem a mais pequena trinca
talvez nem mesmo uma rachinha, mas um lugar ruim
áspero o suficiente para prender o final do fio?
Sim, seguro para segurá-la
descida

descendo o muro
até nu ela fica
linha à solta.
Fogo, grama verde, comunidade
bem-vindo a dançar
cinzas de oração subindo

chovendo, rodando
em nova vida.

Três movimentos de oração:
1. Penetrar é o movimento interior do amor desmantelando nossa armadura e 

muros, pouco a pouco, até que nossos egos sejam ultrapassados e nós sejamos 
transformados. Não há como esconder-se diante de Deus, tentativas de fazê-lo são 
delirantes. À medida que nos aproximamos de Deus (já conosco), o fazemos com 
persistência, cada vez mais honestamente, sempre mais aberto e pronto para ficar com 
o amor nu, vulnerável e livre, porque aprendemos que é seguro.

2.  Indroduzir é o movimento exterior do amor, entrelaçando fios soltos e 
emaranhados em comunhão. Conecta tudo: Espírito, outros, criação. Se a penetração 
nos leva à união com o Santo, Enfiar nos harmoniza com as pessoas e a criação. A 
oração move o agente de “eu” para “nós”, de um fio solto para um todo padronizado. 
Cada fio essencial para a tecelagem; um fio faltando deixa um buraco em sua essência 
comunal.

3. Influênciar é o movimento de dança comunal. Se puxarmos uma ponta do fio, 
com a intenção de influenciar outra, descobrimos que todos são afetados, já que todos 
estão entrelaçados. A oração nos muda e o universo. Não vemos o efeito da oração 
porque nos concentramos em apenas um dos muitos resultados possíveis, aquele que 
desejamos. Mas o resultado não é nosso para citar. A garota no muro procura solidão, 
mas encontra comunidade. Se ela se sente inaudita, é porque leva tempo para abrir 
mão dos desejos e expectativas bloqueando a visão.

Desafios da oração: um P e R

P. Nossa Regra exige que oremos, daí nos encontramos procurando 
desesperadamente por uma maneira de orar. O que fazemos exatamente ao orar?

R. Nós relaxamos e nos abrimos. É tão simples e tão difícil. A boa notícia é que 
não precisamos saber orar. Precisamos apenas começar: “Oi Jesus, sou eu. Não tenho 
certeza sobre isso ou o que fazer, mas estou aqui, ouvindo.”

P. O Ofício Diário? Meditar? Rezar uma lista de intercessão?
R. Sim. Como membros da TSSF, espera-se que participemos de certos tipos de 

oração: alguma forma completa de oração que inclui intercessões pelo mundo, ações 
de graças, leitura devocional das Escrituras, auto-exame diário e o Pai Nosso (como 
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sinal de compromisso à unidade cristã universal); algum tipo de meditação; a 
Obediência da Comunidade (veja Lição 3, mas basicamente a leitura diária dos 
Princípios e intercedendo por nossos irmãos e irmãs na Ordem); a Eucaristia (veja a 
Lição 12); e em um rito de Reconciliação (veja abaixo) conforme necessário.

P. Juntar-se à dança? Mas como dançar com uma entidade invisível chamada 
Deus?

R. Deus sempre escuta e responde, é da natureza de Deus fazê-lo. Deus não 
pode não responder. É uma questão de ouvirmos a melodia e seguirmos o exemplo, em 
vez de deixar que o ruído em nossas cabeças resista ou bloqueie. Prepare-se para rir 
quando Deus der um movimento inesperado!

P. Se a oração é escutar, por que oramos as incontáveis orações de palavras, 
escritas por outros e por nós mesmos?

R. Porque a oração não é um espaço vazio, nem é um vale-tudo para absorver o 
que vier em nosso caminho, tais como maus espíritos e nossos egos. Orações com 
palavras nos conectam com outros agora e através dos tempos (passado e futuro), eles 
nos guiam no caminho certo enquanto confortam nosso medo do silêncio, eles aram o 
solo de nossa fé, e eles puxam os fios que fazem a diferença. Eles são como orelhões 
ao longo do caminho.

P. Quando tento ouvir, não ouço nada. Como ouço um Deus silencioso?
R. Ouvir requer prática. Meditação (veja abaixo) fornece excelente treinamento. 

A prática requer: deixar o controle, abrir mão dos desejos e expectativas, deixar de 
julgar a nós mesmos, deixar ir e deixar que Deus nos ame e nos conduza.

P. Não adianta dizer que há muitas maneiras de orar. O que quer dizer “orar é 
viver” (Henri Nouwen)?

R. Fazer uma pausa ao longo do dia para levar a Jesus tudo o que estamos 
experimentando, incluindo nosso temor a Deus, nos ajuda a sair da nossa maneira de 
ver e fazer o caminho do Espírito. Ajuda-nos a organizar nossa vida em torno de Cristo 
até o momento em que percebemos que o Espírito realmente está conosco em todos 
os lugares, em todos os momentos. Então nos encontramos rezando sem cessar (1Ts. 
5: 17).

P. O que é união com Deus além de aterrorizante, especialmente porque não 
conhecemos o caminho?

R. Estava essa garota
relaxada em um baixo muro
sozinha com seus pensamentos.
De repente, uma luz brilhante trouxe
terror.

"Alegra-te! O Senhor está contigo!
Agora confusão junto com o terror.
O que está acontecendo?

“Não tenha medo, Maria. Veja!"
 disse o anjo.
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A menina Maria, jovem aterrorizada
tranquilizada, respondeu,
"Aqui estou eu, sua serva".

Escuta. Deus está chamando. Vem, peregrina, vem dançar comigo.

Prática da Oração Francisclariana
As vidas de oração de São Francisco e Santa Clara nos mostram que a 

oração inclui uma variedade de tipos e métodos. Mas a oração não pode 
ser limitada a estes; inclui todos os nossos pensamentos e ações quando 
eles são uma resposta ao nosso Criador. A oração pode ser um insight 
repentino, um momento “aha” no trabalho, um passeio no final da tarde, um 
encontro com a natureza. É tudo e mais quando vivemos propositalmente 

no Espírito. E, no entanto, a prática, como tema na escola, requer tempo intencional 
diário em oração.

A Igreja identificou tipos de oração que ajudam o cristão a manter um 
relacionamento contínuo e em desenvolvimento com Deus. Cada um é definido abaixo 
com um exemplo francisclariano. Tente trabalhar com alguns. Talvez um ou dois ajudem 
você a encontrar o seu modo particular de orar, talvez eles ofereçam a melodia que faz 
com que você dance com Deus.

Adoração é amor de Deus. É intimidade no Espírito, desfrutando do abraço 
amoroso de Cristo. Nossa Obediência Comunitária abre com a adoração falada por São 
Francisco sempre que entrava numa igreja:

“Aqui neste local e em todas tuas igrejas pelo mundo todo, nós adoramos a Ti, ó 
Cristo, e nos alegramos em Ti, porque pela tua santa cruz redimiste o mundo.”

Criar: escreva, cante, desenhe, dance sua própria oração de adoração.
Agir: Passe tempo na natureza ou com outros onde você experimenta alegria.

+++
A oblação é entrega de si nos braços de Deus. O Objeto da TSSF é o presente 

ou oblação do eu a Cristo (ver Lição 7n). As palavras de Clara sobre a oblação: 
"Despreza tudo o que neste mundo de enganos e perturbações cega o coração dos 
homens e ama de todo o coração Aquele que se entregou por teu amor (3CCL,15). 
Rezem o Absorbeat com São Francisco:

“Que a força de teu amor, ó Senhor, doce e ardente, me arrebate longe de todas 
as coisas que há debaixo do céu, para que eu morra por amor de teu amor, como tu te 
dignaste morrer por amor de meu amor.”

Criar: escreva, cante, desenhe, dance sua própria oração de oblação.
Agir: Realize um ato anônimo de amor pelo amor de Jesus.

+++
Louvor celebra Deus que nos ama apaixonadamente e nos abençoa 

abundantemente. Nós não podemos deixar de cantar louvores diante do amor e 
bondade de Cristo. É a nossa resposta natural. A essência da espiritualidade 
francisclariana é o louvor.
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Louve a Deus com São Francisco: “meu Deus e meu tudo!”

e com seu Cântico das Criaturas:
Altíssimo, onipotente, bom Senhor, teus são o louvor, 

a glória e a honra e toda a bênção.
Somente a ti, ó Altíssimo, eles convêm, 

e pessoa alguma é digna de mencionar-te.
Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas,

Especialmente o senhor irmão sol, o qual é dia, e por ele nos iluminas. 
E ele é belo e radiante com grande esplendor, de ti, 

Altíssimo, traz o significado.
Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e pelas estrelas, 

no céu as formaste claras e preciosas e belas.
Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, 

e pelo ar e pelas nuvens e pelo sereno e por todo tempo, 
pelo qual às tuas criaturas dás sustento.

Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, 
que é muito útil e humilde e preciosa e casta.

Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, 
pelo qual iluminas a noite e ele é belo e agradável e robusto e forte.

Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã nossa, 
a mãe terra que nos sustenta e governa
 e produz diversos frutos com coloridas flores e ervas.

Louvado sejas, meu Senhor, por aquela que perdoa pelo teu amor, 
e suporta a enfermidade e tribulação. 

Bem-aventuradas as pessoas que perseverarem em paz, 
porque por ti, Altíssimo, serão coroadas.

Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã nossa, a morte corporal, 
da qual pessoa alguma pode escapar. 
Ai de quem morre em pecado mortal:

Bem-aventuradas as pessoas que ela encontrar na tua santíssima vontade, 
porque a morte segunda não lhes fará mal.

Louvem e bendigam ao meu Senhor, e rendam-lhe graças 
e sirvam-no com grande humildade.

Criar: escreva, cante, desenhe, dance seus próprios elogios.
Agir: Dê flores ou outro objeto da natureza para alguém desanimado.

+++
A intercessão coloca nossas necessidades e preocupações diante de Cristo; Ele 

puxa o fio de influência intencionalmente. A intercessão pede que o amor de Deus seja 
desencadeado "na terra como no céu". Jesus, nosso modelo, intercede por toda a raça 
humana. Pela Obediência da Comunidade, usamos o Diretório como uma lista de 
intercessão para orar pelos membros do TSSF pelo nome. Muitas formas criativas de 
interceder existem, você é limitado apenas pela sua imaginação.

Ore esta petição francisclariana na conclusão de suas intercessões:
Para todos aqueles que /pediram nossas orações, para todos aqueles que 

precisam delas; E para todos aqueles que, e onde quer que estejam, que não têm 

NOTAS DE FORMAÇÃO: LIÇÃO  11 66



ninguém para orar por eles, conceda-lhes uma parte de nossas bênçãos e, por meio do 
amor de Deus, saibam que não são esquecidos.

Criar: escreva, cante, desenhe, dance uma “lista” de intercessão para usar 
regularmente.
Agir: Pratique orações de flechas (curtas e imediatas) durante o dia, quando 
necessário.

+++
Ação de graças. São Paulo aconselha: "Para todas as coisas, agradeça". Rumi 

disse: “se a única oração que você faz é agradecer, é o suficiente”. As vidas de São 
Francisco e Santa Clara são epítomes de vidas vividas em ação de graças. Um coração 
grato é o segredo da alegria.

Reze do Testamento de Santa Clara:
Entre outros benefícios que temos recebido y estamos recebendo diariamente de 

nosso doador, Pai das misericórdias, e pelos quais devemos dar mais ações de graças 
ao mesmo glorioso Pai, está nossa vocação que, quanto mais perfeita e maior, mais á 
Ele a devemos. Donde o dito do Apóstolo: Conhece tua vocação"! (TestCl 1.)

Criar: escreva, cante, desenhe, dance ação de graças.
Agir: Expresse gratidão a alguém por algo aparentemente insignificante.

+++
A penitência procura onde nós temos negado o amor, pede perdão e pretende 

nos virar, longe do "eu" em direção ao Caminho do amor. Os ritos de confissão admitem 
nossos pecados, o que eles custaram e buscam a reconciliação com aqueles que 
ferimos: nós mesmos, os outros, a criação e Jesus. A Ação de Graças é o complemento 
quando “a carga do pecado e dos erros passados é aliviada e a paz e a esperança é 
restaurada” (Os Princípios Dia 16).

Reze a litania da Ordem Terceira da Penitência:
Pela nossa insensibilidade às necessidades dos outros: Ó Senhor, perdoe.
Pelo preconceito e medo que atrapalham o amor em nossos corações: Ó Senhor, 
perdoe.
Por nossa estreiteza de visão e nosso encolhimento de suas demandas sobre nós:
   Ó Senhor, perdoa.
Pelo nosso fracasso em aceitar mudanças e riscos: Ó Senhor, perdoe.
Pelo nosso desejo de fazer o seu trabalho à nossa maneira: Ó Senhor, perdoe.
Por nossa falta de respeito por aqueles que diferem de nós: Ó Senhor, perdoe.
Para o nosso apego ao passado e medo do futuro: Ó Senhor perdoa.
Pela nossa relutância em abraçar a pobreza nos relacionamentos e com nossas 
posses:
   Ó Senhor, perdoa.
Para o nosso olhar para este mundo por segurança: Ó Senhor perdoa.

Criar: escreva, cante, desenhe, dance um auto-exame de quando você estava mais 
consciente do amor de Cristo hoje e quando estava menos consciente do amor de 
Cristo; quando você agiu por amor hoje e quando você não agiu por amor; e de quando 
você perdeu oportunidades de ação de graças.
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Agir: Peça perdão a alguém que você feriu e agradeça a gentileza que ele / ela 
realizou.

+++
A meditação é muitas vezes considerada a oração do lado da escuta ou estar 

quieta no Espírito. Tem cinco fundamentos: é uma prática diária, é intencional, é atenta, 
requer liberação de controle e está livre de auto-julgamento. Os tipos de meditação são 
usados na lição 5 (método de contemplação de Clara) e na lição 10 (visualização). Aqui 
está a descrição da meditação de Clara:

Fixa o teu olhar no espelho da eternidade!
Deixa a tua alma banhar-se no esplendor da glória!
Une o teu coração Àquele que é encarnação da essência divina!
E para que, contemplando-O, te transformes inteiramente na imagem da sua 

divindade.  (3CCL 12-13)
Os elementos básicos da meditação incluem:
- Fique confortável em seu corpo, alinhada(o), relaxada(o) e aterrada(o).
- Assista a sua respiração; é sua âncora para começar, voltar e fechar.
- Use seus sentidos como ajuda para permanecer no momento presente.
- Simplesmente observe com humildade.
- Fechar com ação de graças.

Criar: São Francisco usou mantras como “meu Deus e meu tudo” ou “a paz esteja com 
você”. Escreva, cante, desenhe ou dance uma frase / imagem para usar como uma 
palavra de oração centralizada.
Agir: Quando desafiada(o) durante o dia, pare um momento para fazer o sinal da cruz: 
da testa para o coração, dizendo "Cristo está aqui", e de ombro a ombro dizendo: "Eu 
estou aqui". Cristo está aqui e Eu estou aqui: esse é o coração da meditação 
francisclariana.

+++
Colóquio é uma conversa íntima com Deus como se você estivesse falando com 

um amigo ou mentor. Uma vez que são íntimos, exemplos de tais trocas são raros, 
exceto o da ardente Santa Teresa de Ávila, que se envolveu em constante conversa 
com Deus. Quando ela caiu em um riacho depois de um dia duro, ela gritou: "Depois de 
tudo, agora isso!" Deus, sua companheira constante, respondeu com um humor 
desarmante: "É assim que trato meus amigos."Então não é maravilha que tenhas tão 
poucos! ”, gritou a furiosa Teresa (James Martin, Entre o Céu e a Alegria: Por que a 
alegria, o humor e o riso estão no coração da vida espiritual, 2011, p. 98).

Criar: escreva, cante, desenhe, dance uma conversa com Jesus.
Agir: Envolva-se em uma conversa com alguém que você acha difícil, o tempo todo 
imagine que ele ou ela seja Jesus.

Para Reflexão: 

1. Qual dos tipos clássicos de oração é mais fácil ou mais natural para você? 
Qual é o maior desafio? Descreva sua experiência com o exercício de Criar / 

Agir com um dos tipos de oração acima.
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2.  Como eu carrego a comunidade no meu relacionamento com Cristo?

3. Como minha oração e devoção afetam a igreja e o mundo?

Personalize sua Regra
Depois de lutar com esta lição, que mudanças ou acréscimos você 
pode fazer para o ponto número 5. A Primeira Forma de Serviço, A 

Oração, da Regra Básica da Vida (veja a página 2 acima; ou para 3. 
Oração Pessoal se você está vivendo pela regra tradicional de 9 pontos) para torná-la 
mais adequada às suas circunstâncias particulares? O que você precisa fazer para 
nutrir sua vida de oração? Discuta com seu companheiro espiritual.
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Notas de Formação
Terceira Ordem, Sociedade de São Francisco (TSSF)

Região do Brasil

A série Notas de Formação destina-se aos formandos da TSSF para estimular a 
conversação e a reflexão entre os companheiros de formação, seja em grupo ou 
individualmente com um companheiro espiritual ou sacerdote. Para obter o máximo dessas 
Notas, mês-a-mês, aconselhamos anotar suas reflexões pessoais em um diário. 

Lição 12: Personalizando a Regra Básica da Vida dos Princípios.
5. A Primeira Forma de Serviço: Oração/Eucaristia (Dia 15)

O que há neste estudo? 
 Exploramos mais a fundo a área da oração, a Eucaristia, que se encontra na 

Primeira Forma de Serviço no Dia 15. Veremos como a Eucaristia tem significado para 
nossa vida em comunidade e pessoalmente.  

Para começar a explorar: 
1.O que é a Eucaristia para você? É uma fonte de força e consolo? Em caso 
afirmativo, como? Caso contrário, o que é para você pessoalmente?

2.A liturgia tem muitos nomes: Santa Eucaristia, Ceia do Senhor e Santa 
Comunhão, bem como a Liturgia Divina, a Missa e a Oferta Grande. Que nome você 
usa e por quê? O que os diferentes nomes significam para você?

3. No dia 15 dos Princípios, lemos que "o coração de nossa oração como terciários é a 
Eucaristia". O que isso significa para você? Você sente a Eucaristia como o coração 
da sua oração? Você o experimenta como o coração da comunidade? Explicar.

Da Regra Básica para Postulantes

5. A Primeira Forma de Serviço: Oração (Dias 13-16)
✷A oração é meu relacionamento com Deus. Isso me permite ficar diante de 

Deus como eu sou, nada mais e nada menos. Portanto, eu dedicarei pelo menos 20 
minutos diariamente em oração, para ouvir, louvar, concentrar-me e ser inspirado.

✷ Valorizarei a intimidade com Deus e minha comunidade paroquial participando da 
Santa Eucaristia pelo menos semanalmente e nos principais dias de feriado.

✷ Vou praticar o auto-exame diário. Anualmente, usarei um Rito de Reconciliação para 
ajudar a aliviar o fardo do pecado e restaurar a paz e a esperança.
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Aprendendo com as Fontes Francisclarianas

O corpo do Senhor
Atesta-o pessoalmente o Altíssimo "Este é o meu corpo e o sangue da nova 

Aliança"; e: "Quem comer a minha carne e beber o meu sangue terá a vida eterna" Por 
isso é o Espírito do Senhor, que habita nos seus fiéis, quem recebe o santíssimo corpo 
e sangue do Senhor. (…) Portanto, “ó filhos dos homens, até quando tereis duro o 
coração?” Por que não reconheceis a verdade “nem credes no Filho de Deus?” Eis que 
Ele se humilha todos os dias; tal como na hora em que, “descendo do seu trono real” 
para o seio da Virgem, vem diariamente a nós sob aparência humilde; todos os dias 
desce do seio do Pai sobre o altar, nas mãos do sacerdote.

E como apareceu aos santos apóstolos em verdadeira carne, também a nós se 
nos mostra hoje no pão sagrado. E do mesmo modo que eles, enxergando sua carne, 
não viam senão sua carne, contemplando-o contudo com seus olhos espirituais, creram 
nele como no seu Senhor e Deus, assim também nós, vendo o pão e o vinho com os 
nossos olhos corporais, olhemos e creiamos firmemente que está presente o 
santíssimo corpo e sangue vivo e verdadeiro. E, desse modo, o Senhor está sempre 
com os seus fiéis, conforme Ele mesmo diz: “Eis que estou convosco até a 
consumação dos séculos.”

—São Francisco, Os Escritos sem Data: As Admoestações 1:10-12, 14-22

Fervor de Francisco pela Eucaristia
O sacramento do Corpo do Senhor inflamava-o de amor até ao mais íntimo do 

coração: pasmava de admiração perante uma misericórdia tão amante e um amor tão 
misericordioso. Comungava com frequência e com uma devoção irradiante que 
contagiava quem o ouvia. Ao saborear o Cordeiro Imaculado, como inebriado, era 
muitas vezes arrebatado em êxtase. —São Boaventura, Legenda Maior IX, 2, 4-5

O milagre da multiplicação dos pães
Numa altura em que a fome começava a dar cuidados, havia um só pão no 

mosteiro à hora da refeição. A santa chamou a irmã despenseira e mandou-lhe que 
partisse o pão. Uma metade era para os irmãos e a outra metade ficaria para as irmãs. 
Desta metade, mandou a santa cortar cinquenta pedaços, tantos quantas as irmãs e 
mandou que os distribuísse pela mesa da pobreza. Admirada, a irmã despenseira foi 
comentando que seriam necessários os antigos milagres de Cristo para conseguir 
cinquenta pedaços de quantia tão diminuta. Ao que a santa respondeu: “Filha, faz o que 
te digo confiadamente.” Começando a irmã a executar a ordem, começou a mãe a 
dirigir ao seu Senhor Jesus Cristo fervorosas súplicas em favor das filhas. Eis quando, 
por divina generosidade, começou a crescer o pão nas mãos da irmã que o cortava. 
Assim cada uma das irmãs recebeu uma porção abundante.

—Celano, Legenda de Santa Clara, 15
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Uma Leitura de os Princípios

Dia Quinze – A Primeira Forma de Serviço (continuação)
 O centro da oração dos terciários é a Eucaristia, na qual participam com outros 

cristãos da renovação dessa sua união com seu Senhor e Salvador em seu sacrifício, 
lembrando sua morte e recebendo dele o alimento espiritual. 

 

Explorando mais a fundo: A Eucaristia 

Francisco e Clara mostraram uma devoção ou ardor quase heróico para a 
Eucaristia, apesar das muitas falhas da igreja durante seu tempo, no início dos 1200. 
Às vezes, podemos experimentar tal ardor, às vezes podemos experimentar a  rotina 
árida, e às vezes podemos experimentar a humildade de estarmos presentes apenas 
por obediência. Isso importa? O que é importante para nós como franciscanos que 
colocam a Eucaristia no cerne da nossa oração? Três motivos seguem.

1. Compromisso. Participar da Eucaristia, queiramos ou não, sejamos inspirados ou 
não, é uma expressão de compromisso com Deus e com a Comunidade. O próprio 
ato de comparecer nos leva à comunhão com Deus, a igreja universal e local e os 
companheiros terciários. Nosso compromisso nos manterá e nos levará enquanto 
crescemos e amadurecemos em uma postura mais dedicada.

2. Comunidade. Um verdadeiro compromisso religioso é feito dentro e para uma 
comunidade. Não é um esforço solitário. Mesmo os anacoretas, pessoas vivendo 
vidas solitárias, sabem disso. Alguém perguntou uma vez a Thomas Merton, que 
morava como solitário no mosteiro de Gesthemane, no estado do Kentucky, 
Estados Unidos, como ele justificou virar as costas para o resto da humanidade 
vivendo sozinho. “Fácil,” respondeu Merton. “Nunca estou mais perto de todas as 
pessoas do mundo enquanto estou em meditação e oração com elas.”

3. Pessoal. Este é o nível no qual se pode dizer que se é devoto ou tem fé. O filósofo 
espanhol do início do século XX, Miguel de Unamuno, definiu a fé dessa maneira: a 
fé não é crer no que nunca vimos, mas sim criar o que não podemos ver. Esta 
definição nos dá um papel a desempenhar, é mais do que um recebimento passivo 
do sagrado, é um feito ativa no recebimento. É um ato criativo que brota de dentro, 
tornando-nos co-criadores do que é real. Chegamos ante Deus sabendo que Deus 
está presente, que Deus está atuando em nossos corações, que Deus ama cada 
um de nós.

O sacramento
A Eucaristia, conhecida também como Ceia do Senhor, Sagrada Comunhão, 

Divina Liturgia, Missa, é um dos dois principais sacramentos da Igreja, sendo o outro o 
Santo Batismo. Estes dois Sacramentos são considerados como ordenados por Cristo 
("sacramentos do Evangelho") e como necessários para a salvação. Nosso catecismo 
anglicano define um sacramento como "um sinal exterior e visível de uma graça interior 
e espiritual". O signo exterior e visível da Eucaristia é o pão e o vinho; E a graça interior 
e espiritual é o Corpo e o Sangue de Cristo dados a nós e recebidos pela fé.
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No evangelho de Mateus 26:26, nós aprendemos como a Eucaristia foi instituída 
por Jesus. 

E, enquanto comiam, Jesus tomou pão, abençoou e partiu, e entregou aos 
discípulos e disse: “Tomem e comam; Este é o meu corpo.” 

Esta descrição revela um padrão de quatro movimentos que Jesus realizou ao 
alimentar o povo, na Última Ceia e ao alimentar as multidões: ele tomou, abençoou, 
quebrou e deu. Como esse padrão externo e visível pode ajudar a revelar a graça 
interior do amor de Deus atuando em nossas vidas individuais?

Uma História
Foi Quinta-feira Santa na pequena cidade de Sombrio, Santa Catarina, na costa 

do Brasil. A igreja estava lotada além da capacidade, com multidões em pé nos 
corredores e ao longo das paredes, incluindo uma velha que lutava para permanecer 
ereta. Ao convite do padre, a multidão avançou na direção do altar para receber o 
sacramento. Em horror, a velha desapareceu sob a enorme onda da humanidade. De 
repente, do nada, uma mão apareceu e tomou o braço da mulher. Era como se o 
Espírito, em meio a tanta confusão, a tivesse escolhido para uma bênção especial, 
enviando um anjo para sustentá-la. O protetor de alguma forma quebrou a prisão de 
braços e pernas ao tempo suficiente para dar sua companheira ao abraço carinhoso da 
Santa Madre Igreja e desapareceu. 

Refletir
Considere as palavras de Teresa de Ávila (1515-1582),
“Cristo não tem corpo na terra agora se não o teu;

não tem mãos se não as tuas.
não tem pés se não os teus;
teus são os olhos com os quais Cristo olha este mundo com compaixão;
teus são os pés com os quais Ele se move para fazer o bem,;
tuas são as mãos com os quais Ele há de abençoar-nos agora.”

Imagine ou lembre-se de um momento da sua vida que reúna os quatro 
movimentos da Eucaristia: tomar, abençoar quebrar, dar. Compartilhe sua história.

Ação Ministerial: na Igreja e no Mundo

Jesus tomou
Na Eucaristia, Jesus nos toma um por um, tal e como somos, e nos 

faz Um, o Corpo de Cristo, como um sinal de que Deus nos ama 
apaixonadamente e inquestionavelmente. Nós trazemos nossos presentes e talentos 
individuais à mesa; Jesus vê a nossa intenção de servir e leva a nossa oferta para o 
uso de Deus: realizar e prosperar o que Deus propôs.

Aja:
• Tome o braço de um ancião e ajude-o no altar para a comunhão.
• Tome café ou chá e converse com alguém triste ou solitário.
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Jesus abençoou
Como Jesus deu graças e abençoou o pão e o vinho, assim Cristo abençoa cada 

um de nós. Cristo abençoa nossa resposta ao chamado de Deus e nossa vontade de 
seguir Jesus e amar a Deus e aos outros. Deus dá graças por cada um de nós, porque 
a obra de Deus é realizada na Terra através de nós: somos o Corpo de Deus, são 
nossos corpos, nossas mãos e pés, que levam o amor de Deus ao mundo.

Aja:
• Abençoe a pessoa ao seu lado no altar para a comunhão, colocando a mão nas 

costas dele durante a recepção.
• Abençoe alguém triste ou solitário com palavras de bondade, expresse sua gratidão 

por uma qualidade que ele ou ela tenha.

Jesus quebrou
A Madre Teresa orou para que Deus quebrasse seu coração de tal maneira que 

o mundo inteiro pudesse cair dentro. Em nosso compromisso com Deus, oferecemos 
nossos corações de pedra para ser convertidos em corações de carne. Nesse processo 
de abrir o nosso egoísmo, o que é rígido e quebrado em nós é tornado suave e inteiro. 
Dia a dia, às vezes quase imperceptivelmente, às vezes em um instante aparente, nos 
tornamos abertos às possibilidades que existem para nós através do amor de Deus.

Aja:
• Quebre sua rotina na igreja e sente-se em algum lugar novo. Isso permitirá que você 

compartilhe a comunhão no altar com um grupo diferente.
• Quebre seu coração com alguém triste ou solitário ouvindo sua história sem 

julgamento ou tentativas de consertá-lo.

Jesus deu
Jesus nos dá, a comunidade amada, ao mundo quebrado para fazer o trabalho 

que nos é pedido, seja grande ou comum, importante ou servil, óbvio ou sutil. Não 
importa. O que importa é que, uma vez que nos abrimos para o amor de Deus, nos 
tornamos esse amor no trabalho no mundo. O bispo Michael Curry, o primado de TEC, 
nos pede para perguntar com honestidade de nós mesmos, se nossas ações estão 
baseadas no amor. Caso que sim, estamos promovendo o reinado de Deus. Nós somos 
instrumentos de paz de Deus.

Aja:
• Dê uma expressão de bondade a alguém despercebido em sua comunidade da 

igreja.
• Dê a alguém triste ou solitário um sinal de amor, algo que ele ou ela pode carregar e 

lembre-se de que ele ou ela é amado, uma pedra, uma folha, um abraço.

Contemplação e Ação

Ao participar da Eucaristia, use uma das seguintes como oração de meditação 
no momento da santa comunhão. Depois, reflita sobre como a oração impactou sua 
experiência de adoração; E como isso pode influenciar suas ações ao longo da semana 
do cotidiano.

1. Que a força de teu amor, ó Senhor, doce e ardente, me arrebate longe de todas as 
coisas que estão debaixo do céu, para que eu morra por amor de teu amor, como tu 
te dignaste morrer por amor de meu amor. (O Absorbeat atribuído a São Francisco)
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2. Nós nos tornamos o que amamos, e quem amamos forma 
o que nos tornamos ... devemos nos tornar vasos do amor 
compassivo de Deus para os outros. (Ilia Delio  inspirado 
pelos escritos da Santa Clara de Assis) 

3. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha 
morada, mas dizei uma palavra e seu servo será curado. 
(Baseado em Mateus 8:8)

Personalize sua regra
Depois de lutar com esta lição, que mudanças ou acréscimos você 

pode fazer para 5, a Primeira Forma de Serviço, Oração, da Regra 
Básica da Vida (veja pagina 2. acima; ou para 1, a Eucaristia, se você está vivendo pela 
regra tradicional de 9 pontos) para torná-la mais adequado às suas circunstâncias 
particulares? O que você precisa fazer para nutrir a Eucaristia em sua vida? Discuta 
com seu companheiro espiritual.
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Notas de Formação
Terceira Ordem, Sociedade de São Francisco (TSSF)

Região do Brasil

A série Notas de Formação destina-se aos formandos da TSSF para estimular a 
conversação e a reflexão entre os companheiros de formação, seja em grupo ou 
individualmente, com um companheiro espiritual ou sacerdote. Para obter o máximo dessas 
Notas, mês-a-mês, aconselhamos anotar suas reflexões pessoais em um diário. 

Lição 13: Personalizando a Regra Básica da Vida dos Princípios.
 6. A Segunda Forma de Serviço: O Estudo (Dia 17 e 18)

O que há neste estudo? 
 Esta lição explora o segundo caminho de serviço, estudo. Vamos ver como o 

estudo é parte integrante do banquinho de três pernas: oração, estudo e trabalho. 
Vamos olhar para os atributos e perigos do estudo para a nossa formação 
francisclariana. 

Para começar a explorar: 
1.Os educadores reconhecem uma ampla gama de estilos de 
aprendizagem. Alguns aprendem melhor sozinhos, outros em grupos. 
Alguns preferem aprendizado prático, outros aprendem melhor lendo, 
ouvindo ou conversando. Qual é o seu estilo de aprendizado preferido? 
Como você aborda seus estudos francisclarianos?

2. O que você leu sobre Francisco e/ou Clara? Como isso impactou sua visão deles 
como pessoas e do seu mundo? Você recomendaria essa leitura para alguém que 
estivesse procurando aprender mais sobre Francisco e/ou Clara?

3. O Dia 18 dos Princípios especifica o dever de contribuir, por meio de pesquisa e 
redação, para melhorar nossa compreensão da missão da Igreja no mundo. De que 
outras maneiras alguém pode contribuir para nossa compreensão da missão da 
igreja no mundo? Como você se sente chamado a contribuir?

Da Regra Básica para Postulantes
6. A Segunda Forma de Serviço: O Estudo (Dias 17 & 18)
✷Usarei as Notas de Formação da Terceira Ordem e materiais de estudo da 

tradição francisclariana. Em meu estudo, estarei aberto para o que Deus está me 
revelando aqui e agora e como se aplica à minha vida diária.
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✷ Por meio do estudo, ampliarei minha compreensão da família francisclariana, das 
Escrituras, da Igreja, de outras tradições religiosas e também de questões 
seculares.

✷ Quando descubro que sou ignorante em termos substantivos, procurarei maneiras 
de aprender.

Aprendendo com as Fontes Francisclareanas

As opiniões de Francisco sobre homens instruídos que entram na ordem
Perguntado uma vez pelos frades, se lhe agradava que os letrados, já recebidos 

na Ordem, se dedicassem ao estudo da Sagrada Escritura, respondeu: “Agrada-me, 
contanto que, porém, seguindo o exemplo de Cristo, que, como se lê, mais rezou do 
que leu, não omitam o empenho pela oração, nem estudem tanto para saber como 
devem falar, mas para pôr em prática o que tivessem escutado e, depois de praticá-lo, 
para proporem à prática dos outros. “Quero, disse, que meus frades sejam discípulos 
do Evangelho e, assim, progridam no conhecimento da verdade, que cresçam na 
pureza da simplicidade, a fim de não separarem a simplicidade das pombas da 
prudência das serpentes, que o Mestre exímio uniu com sua boca bendita”. 

—São Boaventura, Legenda Maior XI, 1:4

Aconselhamento de Francisco aos líderes da Ordem
“Depois da oração, [o líder] deve tornar-se disponível centralmente para 

possibilitar o acolhimento de todos, , e ele deve responder a todos e prover a todos com 
caridade, paciência e mansidão. Ele não deve ser favorito, de modo que ele  se importe 
menos com os simples e analfabetos do que com os instruídos e instruídas. Mesmo 
que lhe seja permitido o dom de aprender, ele deve suportar ainda mais, em seu 
comportamento, a imagem de piedade, simplicidade, paciência e humildade, e nutrir 
essas virtudes em si mesmo e nos outros, constantemente exercitando-os com 
paciência e inspirando outros a fazê-lo mais pelo exemplo do que pelas palavras. ”

- Um Espelho da Perfeição do Estatuto de um Irmão Menor, Capítulo V, 80.

Clara sobre o espelho da perfeição
Que sendo esplendor da glória eterna, é candor da luz eterna e espelho sem 

mancha. Olha neste Espelho todos os dias, ó rainha, esposa de Jesus Cristo, e espelha 
nele sem cessar, tua face, para, assim, te adornares toda, tanto interna quanto 
externamente, vestida e cercada de belezas, vestida também com as flores e o manto 
de todas as virtudes, como convém, filha e esposa caríssima do Rei Supremo. Neste 
Espelho, porém, refulge a sagrada pobreza, a santa humildade e a inefável caridade, tal 
como poderás contemplar por todo o Espelho com a graças a Deus.

 - 4a Carta à Inês de Praga [4CCL], 14-18

Uma Leitura de os Princípios
Dia Dezoito – A Segunda Forma de Serviço (continuação)
Assim como o estudo devocional das Escrituras, todos reconhecem sua 

responsabilidade cristã de buscar outros campos de estudo, tanto sagrados 
como seculares. Em particular, há membros da Ordem que aceitam a tarefa de 
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contribuir, através de sua pesquisa e obras, para uma melhor compreensão da missão 
da igreja no mundo: a aplicação dos princípios cristãos quanto ao uso e à distribuição 
das riquezas, as questões concernentes à justiça e à paz e todas as outras questões 
referentes à vida na fé.

Explorando mais a fundo

Se a oração nos chama a ouvir a Deus, o estudo nos convida a aprender sobre 
Deus e a criação de Deus. Como Deus é, em última instância, incognoscível, não há 
limites para nosso estudo. Quanto mais estudamos, mais sabemos sobre Deus; quanto 
mais sabemos sobre Deus, mais nossa curiosidade é despertada para aprender mais. 
O ciclo de aprendizagem e conhecimento é infinito, como é o que estudamos, incluindo, 
mas não limitado a livros, artes, pessoas e natureza.

 
O que estudar

A Bíblia é a base de todo o nosso estudo, especialmente os Evangelhos. Na raiz do 
carisma de Francisco e Clare está sua capacidade singular de estudar e viver o 
Evangelho. Enquanto Francisco e Clara viviam o Evangelho de maneira quase literal, 
cada um fez isso de maneira única: Francisco como itinerante no mundo enquanto 
Clara ficou enclausurada, abrigada do mundo. Se quisermos seguir as pegadas de 
nosso Senhor segundo os modos de Francisco e Clara, também devemos estudar o 
Evangelho, e seu contexto bíblico mais amplo, e aplicá-lo às nossas próprias vidas.

O teólogo quaker Richard Foster aconselha:
Nós vivemos como pessoas da verdade, significando que nos oferecemos como 
embaixadores da Boa Nova para todos. Isso não acontece por um puro ato de 
vontade. Acontece cultivando nossas atitudes e comportamento através da 
adoração regular, a leitura e estudo das Escrituras, e nossas orações. Quanto 
mais nos alimentamos dessas fontes, mais verdadeiras se tornam nossas vidas 
e menos vulneráveis à falsidade.

Fontes Francisclarianas é a coleção definitiva de documentos antigos de e 
sobre Francisco e Clara, atualmente disponível em Português. Estão incluídos os 
escritos de Francisco e Clara, numerosas biografias antigas começando com Tomás de 
Celano, escrito logo após a morte de Francisco, e As Fioretti de São Francisco (lendas 
de São Francisco e seus irmãos, muitas vezes fictícios, que capturam a essência de 
vida entre os Frades Menores no dia a dia de Francisco).

Materiais de TSSF
-Os Princípios nos dão os fundamentos básicos da própria Ordem, e estes, nós, 

pela obediência, lemos e estudamos diariamente em um ciclo mensal para penetrar em 
seu significado. Ao fazermos isso, descobrimos nossa particular vocação 
Francisclariana e como vivê-la em nossas vidas diárias. Assim, os Princípios se tornam 
a base para nossa Regra de Vida Pessoal.

- Essas Notas de Formação oferecem ferramentas para o desenvolvimento 
espiritual e explicam nossa particular visão anglicana e seculares sobre o modo de vida 
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francisclareano. Leia e responda a eles, idealmente em comunidade, uma lição 
regularmente durante a formação e periodicamente uma vez professada.

-A Companheira Devocional oferece uma coleção de orações, liturgias e 
biografias dignas de estudo e uso para incorporar a espiritualidade franciscana à sua 
vida de oração.

Biografias e espiritualidade sobre São Francisco, Santa Clara e outros santos 
franciscanos, assim como material (livros e outros formatos, como poesia, cinema e 
arte) sobre a espiritualidade franciscana, são inestimáveis para nossa formação 
permanente como franciscan@s. Desde o primeiro biógrafo de Francisco, Tomás de 
Celano, até a mais recente biografia, esses materiais são retratos que nos oferecem 
novos insights e novas visões do ethos francisclariano (ver Lições 4-6 para algumas 
recomendações). Leia e discuta várias versões em vários formatos. Expanda seu 
coração e mente! E depois compartilhe com outros terciários o que você descobriu.

Outras tradições religiosas são importantes origens da espiritualidade 
franciscana, especialmente as outras duas religiões abraâmicas, o judaísmo e o islã. 
Não deixe que os outros o persuadam de que fontes não franciscanas são anátema; 
em vez disso, pratique a missiologia de São Francisco e esteja aberto para entender 
outros pontos de vista (ver Lição 8).

O Espectro Inteiro
Livros (ficção e não-ficção), filmes, poesias, artes visuais, seminários e aulas, 

retiros, sobre todo tipo de tópicos, desde física e astronomia, a política e medicina, 
romance e natureza, ajudam-nos a aumentar nossa compreensão da criação de Deus, 
isto é, o mundo em que vivemos e compartilhamos com toda a sua variedade e 
capricho. Como tertiari@s, vivemos vidas seculares enquanto membr@s de uma ordem 
religiosa. Qualquer coisa que desperte nossa curiosidade, abra nossos corações à 
santidade essencial da criação e à conexão de tudo isso, e nos incite a servir, cumpre a 
exigência do estudo francisclareano. As possibilidades de estudo, em conteúdo e estilo, 
são ilimitadas.

Os elementos do estudo
1. Curiosidade: procura entender quem, o que, quando, por que, como? Nunca está 
satisfeito. Um aprendizado leva a outro e outro e outro. Nunca acaba.

2. De coração aberto: é um presente de estudo. Abre-nos mais plenamente a Deus e 
aos nossos irmãos e irmãs e a toda a criação; aumenta nossa mordomia do nosso frágil 
planeta terra; fortalece nossa ação intencional como testemunhas franciscanas de paz 
e justiça; descobre a unidade de todas as coisas e nosso lugar humilde no universo.

3. Questionando: lembra que o estudo é um componente do serviço, juntamente com a 
oração e o trabalho. Portanto, o estudo busca não respostas, mas questões mais 
profundas e amplas. Nossa postura não é "eu sei" mas "e daí"? Isto é, por que isso é 
importante? ”Como isso pode afetar minha vida, minha oração, meu serviço? meu 
relacionamento com Deus, com os outros e com a criação? Minha regra de vida?
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O objeto do estudo
O dia 18 dos Princípios declara que o objeto do estudo é que contribuímos, “para uma 
melhor compreensão da missão da igreja no mundo:

—A aplicação dos princípios cristãos ao uso e distribuição da riqueza;
— perguntas sobre justiça e paz;
—E de todas as outras questões relativas à vida de fé”.

Nosso estudo francisclariano não é apenas por educação, mas por treinamento cristão. 
Mesmo que possamos estudar tudo e qualquer coisa, em última análise, ele busca a 
aplicação prática da vida evangélica hoje, aqui e agora. O estudo aprimora e afia nosso 
ministério, seja o trabalho secular ou da igreja, seja oração, escrita ou atividade. O 
objetivo é o ministério, que é servir aos outros e à nossa frágil terra com “pobreza 
abençoada, santa humildade e inefável caridade” (Santa Clara).

Discípulos do Evangelho
Em nossa primeira leitura das fontes Francisclarianas acima, São Boaventura cita São 
Francisco respondendo à questão do estudo com o seguinte: “Estou realmente 
satisfeito, desde que ... eles não negligenciem o zelo pela oração e, contanto que 
estudem, não para saber o que devem dizer, mas ... façam isso em prática. Quero que 
meus irmãos sejam discípulos do evangelho,” disse ele. 

Em Marcos 12:30, Jesus nos manda “amar o Senhor seu Deus com todo o seu 
coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente e com todas as suas forças”. 
Certamente, Francisco teve isso, o primeiro grande mandamento, em mente, quando 
ele fez sua resposta sobre o estudo. Pois o nosso coração não é o lugar da oração? E 
não é nossa mente o local de estudo? Não é a nossa força o nosso trabalho? E não é a 
nossa alma o eu integrado dado inteiramente para servir a Deus? Um discípulo do 
evangelho é aquele que exercita um coração para amar, uma mente para pensar e 
mãos para servir. O estudo é essencial para os outros dois modos de serviço, oração e 
trabalho.

Tome cuidado:
— Não permita que o estudo distraia você do amor a Deus e do serviço humilde.
— Não use estudo para auto-engrandecimento.
— Evite dizer "eu sei".

Refletir
1. Como os livros francisclarianos e os materiais de formação o levam mais 
a fundo em seu chamado como terciári@ francisclarian@? Como você 
pode preencher as lacunas em seu conhecimento sobre as vidas de 
Francisco e Clara? E quanto à história e à teologia Francisclariana?

2. Tomando a sério a advertência de Francisco, como você garante que seu estudo o 
ajude a viver o chamado para o discipulado do Evangelho “não extinguindo o Espírito 
de oração e devoção”? Como você coloca seu estudo em prática?

3. Como a Bíblia leva você a novos entendimentos através da contemplação? Onde 
você encontra alegrias, insights, ambigüidades, tensões e contradições? Como você os 
explora?
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Contemplação e Ação

Nossos Princípios enfatizam o estudo “devocional” das escrituras como 
parte de nossa abordagem à aprendizagem. Uma excelente forma de 
estudo devocional das escrituras é a Lectio Divina.

Em 2017, o Capítulo Provincial fez um convite a todas as 
Irmandades para praticar a Lectio Divina na comunidade, como forma de reacender a 
visão fundadora de São Francisco de que "simplesmente vivamos o Evangelho".

Agora, estas Notas de Formação convidam você e suas irmandades a engajar 
as Escrituras como forma de aprofundar sua vocação francisclariana.

Use a Lectio Divina na comunidade como uma maneira de discernir o que o 
Espírito está dizendo quando procuramos "Reconstruir a Igreja". Considere 
compartilhar com a Região e a Província o que você discerne ao orar e estudar juntos.

ESCUTANDO PARA CRISTO A PALAVRA
• Uma pessoa lê em voz alta a passagem selecionada das escrituras, enquanto outras 
identificam uma palavra ou frase que seja especialmente significativa para elas.
• Silêncio por dois minutos.
• Cada pessoa ouve e silenciosamente repete uma palavra ou frase que atraiu.
• Compartilhando em voz alta, cada pessoa declara aquela única palavra ou frase que  
atraiu. Nenhuma elaboração ou discussão.

COMO CRISTO, A PALAVRA, FALA A MIM
• Segunda Leitura da mesma passagem por outra pessoa.
• Silêncio por dois minutos refletindo sobre “Como o conteúdo desta leitura toca minha 
vida hoje?”
Compartilhe em voz alta, resumidamente, começando com “Eu ouço. . . ” ou “eu vejo....

O QUE A PALAVRA DE CRISTO, , ESTÁ CONVIDANDO A FAZER
• Terceira leitura da mesma passagem por uma terceira pessoa.
• Silêncio por dois minutos refletindo sobre “Como Francisclareano, eu acredito que 
Deus quer que eu faça. . .”
• Compartilhe em voz alta o resultado da reflexão de cada pessoa. Esteja 
especialmente ciente do que é compartilhado pela pessoa à sua direita.
• Depois de compartilhar, ore por sua vez pela pessoa à sua direita.

• Notas importantes: Qualquer um pode dizer “passar” a qualquer momento. Se, em 
vez de compartilhar com o grupo, você preferir orar silenciosamente, simplesmente 
declare isso em voz alta e conclua sua oração silenciosa com “Amém”.

• Você pode praticar isso sozinho, se necessário, lendo e respondendo a si mesmo e a 
Jesus. Compartilhe suas ideias com um Companheiro Espiritual e a comunidade 
maior.

1. As irmandades são convidadas a considerar como essas fontes podem nos chamar 
para viver de maneira diferente:

a. apaixonante e tudo consumido amor por Deus e vizinhos (incluindo o inimigo),
b. pequenas comunidades de apoio / responsabilização para manter esse amor 
vivo,
c. profundidade renovada de oração contemplativa e solitária,
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d. relações específicas com pessoas necessitadas como fruto da nossa vida 
com Deus.

2. Tenha uma conversa sobre o que o atraiu ao carisma francisclariano e o que o 
mantém na Terceira Ordem. Como você pode convidar outras pessoas para se 
juntarem a nós na missão?

Personalize sua regra
Depois de lutar com esta lição, que mudanças ou acréscimos você 

pode fazer para 6. A Segunda Forma de Serviço, o Estudo , da Regra 
Básica da Vida (ou para 6. o Estudo se você está vivendo pela regra 

tradicional de 9 pontos) para torná-la mais adequado às suas circunstâncias 
particulares? O que você precisa fazer a fim de guardar o tempo dado para estudar? 
Discuta com seu companheiro espiritual.
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Notas de Formação 
Terceira Ordem, Sociedade de São Francisco (TSSF)

Região do Brasil 

A série Notas de Formação destina-se aos formandos da TSSF para estimular a 
conversação e a reflexão entre os companheiros de formação, seja em grupo ou 
individualmente, com um companheiro espiritual ou sacerdote. Para obter o máximo dessas 
Notas, mês-a-mês, aconselhamos anotar suas reflexões pessoais em um diário. 

Lição 14: Personalizando a Regra Básica da Vida dos Princípios.
7. A Terceira Forma de Serviço: O Trabalho (Dias 19 e 20)

O que há neste estudo?
 Esta lição explora o terceiro caminho de serviço, o trabalho. Vamos explorar 

como Francisco e Clara encontraram suas vocações, como você pode reconhecer seu 
trabalho em particular e o que significa “modo santo de trabalhar”.

Para começar a explorar: 
 1. Nossa Regra enfatiza um equilíbrio entre oração e estudo, e como 
ambos levam à ação (trabalho). Como a oração e o estudo impactam o 
modo como você expressa os valores francisclarianos?

2. Que comunidades ao seu redor estão engajadas em um trabalho que 
lhe interessa? Como você desenvolveu ou vai desenvolver um 

relacionamento com eles?

3. Jesus fez o bem, curou, pregou boas novas aos pobres e ligou os de coração 
partido. A que ação você está sendo chamado para praticar no mundo?

Da Regra Básica para Postulantes
A Terceira Forma de Serviço: O Trabalho (Dias 19 e 20)
✷Reconhecendo que o trabalho toma uma variedade de formas, seculares e 

religiosas, procurarei fazer a obra de Deus em tudo que fizer com humildade, amor 
e alegria.

✷ Estarei ciente de que onde ao meu redor a ajuda se fizer necessária, e vou orar 
sobre a maneira de como responder.

✷ No trabalho, procurarei tornar conhecido o amor de Cristo, espalhar a harmonia e 
modelar a simplicidade.
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Aprendendo com as Fontes Francisclarianas

As opiniões de Francisco sobre a maneira de trabalhar 
	 Os Irmãos aos quais o Senhor deu a graça de trabalhar, trabalhem fiel e 
devotadamente. Assim, excluído o ócio, inimigo da alma, não extingam o espírito da 
santa oração e devoção, ao qual devem servir todas as coisas temporais. Quanto à 
retribuição do trabalho, recebem humildemente para si e seus Irmãos o que for 
necessário ao corpo, exceto moedas ou dinheiro, e isso como convém a servos de 
Deus e seguidores da santíssima Pobreza. —A Regra Bulada (RB), Capítulo V 
	 	 	 	 	 	 

Na hora da morte, Francisco exorta os irmãos a discernirem seu próprio chamado
	 Ao chegar [à Porciúncula], a fim de mostrar pelo exemplo da verdade, que não 
tinha nada em comum com o mundo, prostrou-se todo despido no chão nu, com 
fervor de espírito, apesar da grave enfermidade que terminava com todo o sofrimento. 
A fim de lutar nu com nu, até neste hora extrema, em que o inimigo pudesse revoltar-
se. Deitado assim por terra, retirada a veste de saco, levantou, como de costume, o 
rosto para o céu, e tendendo todo para aquela glória, cobriu, com a mão esquerda, a 
chaga do lado direito, para ninguém ver; e , assim, falou para os frades: “Eu fiz o que é 
meu, que Cristo vos ensine o que é vosso.”.  —São Boaventura, Legenda Maior XIV:3

Clara sobre a maneira de trabalhar 
	 As Irmãs, às quais o Senhor deu a graça de trabalhar, após a Hora de Terça, trabalhem 
fiel e devotadamente num trabalho honesto que pertença à comum utilidade, do modo que 
excluído o ócio, inimigo de alma, não extingam o espírito da santa oração e devoção, ao qual 
devem servir todas as coisas temporais. 	 —A Regra de Santa Clara, Capítulo VII:1-2 

Clara sobre a simbiose do trabalho e da oração
Reza e vigia continuamente e completa, com solicitude, a obra, que bem 

começaste, realizando, na santa Pobreza e com humildade sincera, o ministério que 
assumiste. Não te apavores, filha, Deus, fiel em todas as suas palavras e santo em 
todas as suas obras, há derramar sobre ti e sobre tuas filhas a sua bênção. Ele será 
vossa ajuda e o melhor dos consoladores. É nosso Redentor e nossa recompensa 
eterna. Roguemos a Deus reciprocamente por nós, pois assim, carregando o ônus da 
caridade, uma pela outra, com leveza, cumpriremos a lei de Cristo! Amém!

—A Carta para Ermentrude de Bruges, 13-17

Uma Leitura de os Princípios
Dias Dezenove e Vinte – A Terceira Forma de Serviço: O Trabalho
Jesus tomou sobre si a forma de servo. Ele veio não para ser servido, mas 
para servir. Ele andou por toda parte fazendo o bem: curando os doentes, 

pregando as boas novas aos pobres e trazendo esperança para os desvalidos. 
As terciárias e os terciários se esforçam para servir ativamente aos outros. Eles 
procuram encontrar expressão para cada um dos três propósitos da Ordem em suas 
vidas, e sempre que possível ajudam concretamente a outros que estejam engajados 
em trabalhos semelhantes. A principal forma de serviço que os terciários e as terciárias 
têm para oferecer é refletir o amor de Cristo, que, em beleza e poder, é a inspiração e a 
alegria de suas vidas.
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Explorando mais a fundo

O trabalho de Francis e Clare
Antes de sua conversão, São Francisco era um vendedor, Santa Clara, uma 

nobre. O jovem Francisco vendeu tecidos na próspera loja de tecidos do pai; a jovem 
Clara se envolveu na vida familiar com um interesse especial em oração e bordado. 
Ambos eram carismáticos, membros da corte das classes superiores de Assis. Ambos 
foram dedicados ao seu trabalho, eles foram focados e bem sucedidos porque o seu 
trabalho complementava os seus dons particulares. Quando Francisco e Clara 
responderam ao chamado do Senhor, levaram essas mesmas qualidades para 
promover a mensagem do Evangelho. Eles manifestaram o Evangelho da mesma 
maneira que Francisco exibia tecidos e Clara emulava luz. Eles fizeram isso tão bem 
que milhões de pessoas ainda estão entusiasticamente comprando sua “marca” 
particular de vida evangélica, a mais de 800 anos depois. O que eles fizeram é menos 
importante do que como se aplicaram ao seu trabalho. Francisco, o vendedor de 
roupas, usava comportamento arrojado e entusiasmo contagiante; Clara, a 
determinação doméstica usada, pacificada com genuína doçura. Mas estes não eram 
comportamentos fabricados; ambos viviam fiéis a si mesmos e é isso que fecha a 
venda. Francisco e Clara usaram seus talentos e habilidades dados por Deus para 
seguir o Evangelho com ainda mais ardor do que em suas vidas seculares. As pessoas 
através dos tempos não podem deixar de se sentir atraídas por esse magnetismo!

A “maneira sagrada de trabalhar” e a vivência da vocação exigem que 
apliquemos quem somos e nossas habilidades e dons aos negócios de Deus. Não é o 
que fazemos, mas o que trazemos para o nosso trabalho o que é importante. Francisco 
e Clara não adotaram a imagem de um religioso fornecida por outro; cada um deles, a 
grande risco, através da vulnerabilidade e com determinação, tornou-se cada vez mais 
autêntico para si mesmo. Foi o dom de si mesmo de Francisco e Clara que fez a 
diferença e capturou a imaginação do mundo.

Discernindo nosso trabalho particular
Francisco perguntou a Deus “o que você quer que eu faça?”. Deus respondeu: 

“Vá e reconstrua a minha igreja que, como você pode ver, está caindo em ruínas”. E 
Francisco se propôs a fazer exatamente isso, literalmente ao princípio. Clara perguntou 
a Francisco “o que devo fazer?” Francisco aconselhou Clara a deixar tudo e sair em fé. 
Uma noite de domingo de ramos, Clara escapou de casa para fazer exatamente isso. 
Claro, ambos estavam errados e certos à mesmo tempo em seus esforços iniciais. 
Errado porque eles deveriam fazer mais do que aquilo que inicialmente apareceu 
(Francisco reconstruindo a igreja, tijolo a tijolo, Clara se unindo a Francisco e aos 
irmãos); certo porque eles partiram no caminho certo da oração (ouvindo) e estudando, 
e então seguindo o exemplo de Deus da melhor forma que puderam.

Lemos acima que São Francisco, em seu leito de morte, disse: Eu fiz o que é meu, que 
Cristo vos ensine o que é vosso.” Com a sua morte, Santa Clara teve a mesma clareza 
confiante de que ela também fizera o que era dela para fazer. Suas palavras de 
despedida foram uma bênção sobre si mesma: “Saia em paz, pois você seguiu o bom 
caminho. Saia sem medo, pois Aquele que te criou te santificou, sempre te protegeu e 
te ama como mãe ”. Mas como podemos saber o que é nosso a fazer? Qual é o nosso 
trabalho particular para promover o reino de Deus neste planeta frágil? São Francisco 
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pediu a Deus, Santa Clara fez a Francisco estas perguntas. E eis a nossa primeira 
pista: começamos com a oração e ouvindo os outros e as escrituras.

É difícil saber o que é nosso a fazer, e muito menos identificar um certo compromisso 
com nosso trabalho em nossa Regra de Vida Pessoal. No passado, as pessoas 
nasceram em seu papel. Francisco nasceu em ser lojista; Clara nasceu na vida da 
nobreza. Hoje, enquanto ainda nascemos em uma certa cultura e com certas 
oportunidades e obstáculos, no geral, nossa escolha de trabalho é um livro aberto. O 
trabalho é uma área ampla porque inclui nossos empregos e nossos ministérios, que 
podem ser iguais ou diferentes. Podemos já estar engajados em nosso caminho de 
ação no mundo, mas precisamos ajustar nossa atitude ou maneira de trabalhar para 
fazer nosso trabalho secular de maneira caridosa.

Caminho de Ação em Quatro Estágios
O psicoterapeuta e professor de yoga Stephen Cope oferece um útil caminho de 

ação de quatro etapas em seu livro A Grande Obra de sua Vida, abordando as duas 
questões:
      - Qual é a minha responsabilidade de agir em face do quebrantamento do mundo?
      - Como decido o que fazer?

1. Discerne seu chamado
Pergunte:

• O que eu sou chamado para fazer?
• Quais são meus dons e habilidades particulares?
• Para onde minha experiência de vida me levou?
• Como faço do meu trabalho um resultado natural da minha oração e estudo?

Comece seguindo o exemplo de Francisco, pedindo a Deus que lhe mostre o que você 
deve fazer. Mergulhe profundamente em a conexão que você tem com o Divino. Recue, 
medite, ore, estude. Permita que a lama assente para que você aja de uma mente clara 
e depois pergunte:

A. O que me acende o coração?
Faça uma lista do que lhe traz alegria e o que o fascina e por quê. Cavar em 

profundidade e explorar.

B. O que sinto é o meu dever mais profundo no mundo agora?
Esta é uma questão interna que busca o seu "dever" pessoal auto-imposto, ou o 

que faria você se sentir auto=traído se não o fizesse. Tenha cuidado para não confundir 
seu dever pessoal com expectativas externamente impostas pela família, amigos ou 
pelo mundo. Não há melhor exemplo do que Francisco e Clara de conhecer o seu 
dever interno.
 
C. Quais são os desafios que estou enfrentando agora?

Os desafios podem ser pessoais ou sociais. Esse desafio pode ser um 
discernimento. Você pode ser chamado a dedicar todo o seu esforço contra esse 
desafio, vivendo com câncer, por exemplo. Aceite o desafio como um projeto ou 
chamado.
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Nomear o que faz arder seu coração, seu dever e seus desafios é uma poderosa 
primeira pegada.

Cuidado: Deixe o romance de lado. Você não precisa sair de onde está agora ou do 
seu trabalho atual. Seu chamado provavelmente está bem na sua frente. Através da 
oração, ouvindo (a Deus, a si mesmo e aos outros) e estudando, tente abolir o excesso 
de bagagem que causa confusão ou dúvida e concentrar-se no seu desejo mais 
profundo.

2. Ação unificada
Nosso trabalho é o material da nossa vida. Não é uma parte separada do dia, 

mas ocupa todo o tempo de vigília do dia. Os pequenos momentos de bondade, um 
abraço, um sorriso, um ouvido atento, muitas vezes são a maneira mais negligenciada, 
porém significativa, de ajudar a uma irmã ou a um irmão.

Traga tudo o que você tem para a mesa. A autora Annie Dillard coloca dessa 
maneira: “gaste tudo, atire, jogue, perca, tudo, imediatamente, toda vez. Não acumule 
o que parece bom para mais tarde [tempo]; dê, dê tudo, dê agora.”

Faça uma lista com três categorias, e em cada categoria liste 5 palavras:
• Que você sabe sobre o que você é chamado para fazer.
• Do que está sobrando e precisa ser recortado.
• Do que você precisa fazer para se preparar ou se educar.

O que você escolhe não fazer é tão importante quanto o que você faz. Abra mão 
do que não é essencial e segure o que convida. Arrisque-se e pule do penhasco para 
os braços de Deus. Dar o salto é essencial. Jogue fora a segurança e os suportes que 
mantêm você complacente. O que pode ter sido bom no passado pode não ser mais 
útil, pode ter vencido. Pode ser hora de deixar ir e passar para o novo. E então aprenda 
o máximo que puder sobre como viver plenamente seu trabalho como servo cristão, 
respondendo ao chamado de Deus para o benefício dos outros.

3. Deixe de lado o resultado, abandone a fruta
Como Deus usa você não é da sua conta. A realização não tem nada a ver com 

o reconhecimento. Esticar-se para o sucesso ou reconhecimento é avareza. Aguentar 
não nos ajuda a dominar nada. As grandes figuras são geralmente vistas como 
fracassos em vida. Jesus é exemplar. Ele morreu, um fracasso. Se você está fazendo a 
sua parte, o resto mantem sua integridade, não importa o quão mundano ou simples o 
trabalho possa parecer. Considere as palavras de Thomas Merton:

Não dependa da esperança de resultados. Quando você está fazendo o tipo de 
trabalho que você assumiu, você pode ter que encarar o fato de que seu trabalho 
será aparentemente sem valor, nem mesmo alcançar nenhum valor, se não, talvez, 
resultados opostos ao que você espera. Ao se acostumar com essa ideia, você 
começará a se concentrar cada vez mais no valor, na correção e na verdade do 
próprio trabalho.

Assim sendo:
• Aspirar a seguir a Jesus e fazer o bem.
• Desenvolver uma prática deliberada de oração e estudo; estes trarão excelência.
• Organize toda a sua vida em torno dos três objetivos da Ordem: tornar nosso Senhor 

conhecido, espalhar amor e harmonia e viver simplesmente.
• Tenha a audácia de colocar em prática os valores do Evangelho no local de trabalho.

NOTAS DE FORMAÇÃO: LIÇÃO  14 87



• Celebre seu trabalho como o presente precioso que é e dê graças.

4. Entregue tudo para Deus
Temos que sair do caminho para permitir que Deus trabalhe. Ser "especial" nos 

torna separados, em vez de conectados. Compartilhamos um Pai/Mãe, somos irmãos e 
irmãs, todos nós. São Francisco e Santa Clara entenderam isso. Eles sabiam que a 
família de Deus incluía todos os seres, que somos irmãos com irmã terra, com irmão ar, 
com irmão fogo, com irmã água. O chamado é sermos nós mesmos. Dê tudo de si a 
Deus e permita que Deus guie suas ações:
• Seja porta-voz de Deus
• Seja Cristo
• Não eu, mas Deus
• Viva no fluxo do amor

"Humildade, amor e alegria ... são todas graças dadas por Deus" (Os Princípios, 
Dia 30). Santos Francisco e Clara consideraram o trabalho uma graça junto com a 
oração e pregação. Não os merecemos; são presentes. Nosso trabalho, como servos 
de Deus, expressa humildade, amor e alegria.

Ministério em Ação
Eis alguns exemplos de ministério em ação, ou pessoas que 

trazem o todo de si para o seu trabalho:
•Alícia , uma executiva de banco, trata seus funcionários de forma justa 
e os capacita como jogadores de equipe que atendem às necessidades 
financeiras de seus clientes.

• Luis trabalha em uma loja de utilidades. Ele cumprimenta seus clientes com prazer, 
ajuda-os a encontrar o que eles estão procurando e envia uma oração de flecha para 
cada um deles quando eles saem da loja.

• Mariana, desempregada, leva dois sacos de lixo em suas caminhadas para coletar 
lixo e materiais recicláveis nas ruas da cidade.

• Tiago, um pai que fica em casa, manifesta amor a seus filhos ensinando-os a amar os 
outros.

• Sheila, com deficiência médica, é casada. Ela reza. Ela intercede pelas necessidades 
do mundo, da igreja e dos membros da Terceira Ordem. Ela escreve mensagens 
aleatórias de bondade para os indivíduos no diretório da TSSF e os convida a 
compartilhar suas necessidades de oração para que ela concentre suas orações.

• Antonio, um fazendeiro, tem o cuidado de que seus animais sejam bem alimentados e 
confortáveis enquanto trabalham e descansam; e reza sobre suas colheitas durante a 
agricultura. É o seu jeito de rezar sem cessar.

• Melodia dedicou seus dias para servir os pobres livremente, sem julgamento.

Agora você:

•____________________________ (preencha seu nome e explique brevemente). 
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Refletir
1. O que as pessoas disseram sobre os pontos fortes e fracos de você?

2. Como o trabalho atual de você (remunerado ou voluntário) reflete a 
humildade, a alegria e o amor de um francisclariano? Como Deus usa os 

dons de você no serviço aos outros? Se você luta com essa questão, o que precisa 
acontecer para conciliar sua vocação francisclariana e seu trabalho?

3. Que ações o ajudam a expressar os três objetivos de tornar nosso Senhor 
conhecido, espalhar amor e harmonia e viver com simplicidade?

Personalize sua regra
 Depois de lutar com esta lição, que mudanças ou acréscimos você 
pode fazer para 7. A Terceira Forma de Serviço, o Trabalho, da Regra 

Básica da Vida (ou para 8. o Trabalho se você está vivendo pela regra tradicional de 9 
pontos) para torná-la mais adequado às suas circunstâncias particulares? O que você 
precisa fazer a fim de guardar o tempo dado para estudar? Discuta com seu/sua 
companheiro/a espiritual. 
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Notas de Formação
Terceira Ordem, Sociedade de São Francisco (TSSF)

Região do Brasil

A série Notas de Formação destina-se aos formandos da TSSF para estimular a 
conversação e a reflexão entre os companheiros de formação, seja em grupo ou 
individualmente, com um companheiro espiritual ou sacerdote. Para obter o máximo dessas 
Notas, mês-a-mês, aconselhamos anotar suas reflexões pessoais em um diário. 

Lição 15: Personalizando a Regra Básica da Vida dos Princípios.
8. A Primeira Nota: Humildade (Dias 21 - 24)

O que há neste estudo?
 Os Princípios descrevem três características, ou atributos, dos membros da 

Terceira Ordem e da comunidade da Sociedade de São Francisco: humildade, amor e 
alegria.  Esta lição explora a Primeira Nota, Humildade. Exploraremos o que significa 
dizer que Francisco e Clara eram tão imbuídos de humildade que afetou todos os 
aspectos de suas vidas.

Para começar a explorar: 
 1. O que é humildade para você pessoalmente?  A qualidade da sua 
compreensão da humildade melhora a vida ou a degrada?  Explicar.

 2. Descreva alguém que você conhece e por que você acha que ele ou 
ela é um exemplo de humildade.

 3. Descreva um momento em que você se sentiu superior ou inferior a alguém, mas 
uma vez que você conheceu a pessoa, o relacionamento mudou. O que aconteceu?  A 
comparação do eu com o outro desapareceu?

Da Regra Básica para Postulantes

8.   A Primeira Nota: A Humildade (Dias 21-24)
✷Procurarei maneiras que me ajudem a orar em vez de criticar; concentrar-me em 

minhas próprias falhas e não nas dos outros; e liderar ou seguir com confiança.
✷ Em comunidade com meus irmãos e irmãs na Terceira Ordem, seguirei e me 

responsabilizarei pela vida modelada nesta regra.
✷ Serei guiado por um companheiro/a espiritual e outros guias que Deus coloca diante 

de mim.
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Aprendendo com as Fontes Francisclarianas
A Humildade de Francisco em relação a um Camponês  

Mas o homem de Deus era humilde, tanto diante dos grandes como com seus 
iguais e dos mais desprezados, pois estava mais preparado para ser admoestado e 
corrigido que para admoestar. Por isso, num dia em que, fraco e doente, não podendo ir 
a pé, passou montado num burrinho pelo terreno em que estava trabalhando um rude 
camponês. Este foi correndo perguntar-lhe se era Frei Francisco. Como o homem de 
Deus respondesse humildemente que era ele mesmo, o outro disse: “Cuida de ser tão 
bom como todos dizem, porque são muitos os que confiam em ti. Por isso te exorto a 
não seres diferente daquilo que esperam de ti.” Ouvindo isso, Francisco, o homem de 
Deus, saltou do burro para o chão, prostrou-se diante daquele homem rude e lhe beijou 
os pés, com humildade, agradecendo-lhe porque se tinha dignado admoesta-lo.

—Tomás de Celano, Segunda Vida de São Francisco, Livro 2, capítulo CIII:142.

Do humilde servo de Deus  
Bem-aventurado o servo que não se tem por melhor, quando é engrandecido e 

exaltado pelos homens do que quando é tido por vil, simples e desprezado. Porque, 
quanto é o homem diante de Deus, tanto é em si mesmo e nada mais. Ai daquele 
religiosos que é enaltecido pelos outros e por própria vontade não quer descer. E bem-
aventurado aquele servo que não se enaltece por própria vontade e sempre deseja 
estar sob os pés dos outros. 

—Francisco de Assis, Os Escritos sem data: as Admoestações (Ad), XIX

O exemplo das lagartixas
Lagartixas atravessam as paredes de Assis, ziguezagueando com padrões 

rápidos de seus movimentos em pedra amarelada. Seus corpos verdes contra o rosa e 
vermelho tornavam toda a parede interessante e viva.

Francisco viu-se nessas pequenas criaturas que se movem para a frente e para 
trás, dentro e fora das minúsculas fendas. Eles amavam a geografia do seu pequeno 
mundo e eles se dedicaram ao trabalho de suas vidas de forma inconsciente, 
totalmente preocupados com a pedra humilde.

Foi o movimento deles que o fascinou. Seu movimento era um padrão rabiscado 
no ar, que desapareceu assim que foi feito. Não havia permanência nessas minúsculas 
assinaturas, nenhum monumento a si mesmo deixado para trás.

Era isso que ele queria ser: uma assinatura minúscula no ar que emocionava 
alguém que a via, mas era tão anônima quanto um ziguezague de lagartixa em uma 
parede cor-de-rosa de Assis.  Seu movimento seria seu poema.

—Murray Bodo, The Journey and the Dream (A Viagem e o Sonho), p.102

Clara em nossa vocação
Em nome do Senhor, Amém. Entre outros benefícios que temos recebido e 

estamos recebendo diariamente de nosso doador, Pai das misericórdias, e pelos quais 
devemos dar mais ações de graças ao mesmo glorioso Pai, está nossa vocação que, 
quanto mais perfeita e maior, mais a Ele a devemos. Donde o dito do Apóstolo: 
Conhece tua vocação! (I Cor 1:26) O Filho de Deus fez-se para nós o caminho, que 
nosso beatíssimo pai Francisco, seu verdadeiro amante e imitador, nos mostrou e 
ensinou pela palavra e pelo exemplo. Por isso, devemos considerar, Irmãs diletas, os 
imensos benefícios de Deus a nós concedidos.

—O Testamento de Santa Clara (TCL), 1-6
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Uma Leitura de os Princípios
Vinte e Dois – A Primeira Nota A Humildade
As terciárias e os terciários sempre têm diante de si o exemplo de Cristo, que 
se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, e que, nos últimos dias de 

sua vida, humildemente lavou os pés de seus discípulos. Eles de maneira 
semelhante, buscam servir uns aos outros com humildade.

Explorando mais a fundo

Como Francisclarianos(as), nossa intenção é imitar a Cristo nos modos de São 
Francisco e Santa Clara.  Portanto, devemos procurar desenvolver seus traços de 
humildade, amor e alegria para que esses traços se tornem a base de tudo o que 
fazemos.  E, no entanto, humildade, amor e alegria são dons de Deus!  Eles não podem 
ser adquiridos, ganhos ou mantidos em ou por nós mesmos;  eles não têm relação com 
a dignidade, e, na verdade, talvez nunca percebamos que recebemos esses dons, 
embora possam ser uma parte fundamental de quem somos.

Três elementos de humildade:

 1. Conheça o seu lugar diante de Deus

 Abençoado é o servo que não se considera melhor quando é louvado e exaltado 
pelas pessoas do que quando é considerado sem valor, simples e desprezado, pois o 
que uma pessoa é diante de Deus é o que ela é e nada mais.

—São Francisco

Exercício: Ficar diante de Deus
Fique em pé com os pés ligeiramente separados e paralelos. Balance para frente 

e para trás e de um lado para o outro até sentir seu peso equilibrado nos pés.  Sinta 
seus pés aterrados no chão. Imagine raízes profundas de seus pés permeando o chão 
e a terra abaixo.

Em seguida, imagine uma linha de energia desde os pés enraizados ao longo de 
todo o corpo, passando pelas pernas, tronco, pescoço e cabeça, passando pelo alto da 
cabeça.  Imagine agora que essa energia originou há eras a partir de uma única fonte 
da qual todas as coisas vieram a existir. Você e eu incluídos. Resista dar um nome, o 
que apenas diminui. Ou chame de amor. Ou Deus. Deus caritas est. Seu objetivo é 
reconectar-se. Não pergunte como. Você saberá.

Alongar o cóccix para o chão, mas mantenha a barriga macia. Pendure seus 
braços ao lado do torso. Gire os braços para fora para abrir o esterno e pressione as 
escápulas nas costas, depois amplie e suavize os ombros. Encontre seu equilíbrio.  
Suavize sua garganta; suavize sua língua; amoleça seus olhos. Fique nesta postura, 
respirando naturalmente e faça um inventário do seu corpo. Onde você está tenso?  
Solte-o. Onde você sente dor ou desconforto? Imagine envolver esses lugares na 
energia do amor. Adicione compaixão. Onde você está forte? Sinta gratidão.

Sem levantar ou enrijecer os ombros, levante os braços e estenda os dedos para 
o céu. Sinta a base de seus pés, a energia subindo através de seu corpo e saindo 
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através de seus dedos para conectá-lo com o fogo do céu. Ingirão o fogo, receba o 
amor. Aprecie o momento, dê graças e liberte-se da posse - mas nunca do amor.

Explicação
 “Não julguem, para não serem julgados.” (Mateus 7.1)

Em seu livro de 1961, Novas Sementes da Contemplação, Thomas Merton 
escreveu: "O segredo da minha identidade está escondido no amor e misericórdia de 
Deus".  Neste imaginar, o nosso self interior não é exclusivamente da nossa criação.  
No nosso núcleo mais básico, é Deus quem nos ama até existirmos. Assim, nosso self 
mais profundo é íntimo e conhecido por Deus, mesmo quando lutamos para nos 
conhecermos. É por isso que Merton diz: "Portanto, não posso esperar encontrar-me 
em qualquer lugar exceto em [Deus]".

Embora cada um de nós seja conhecido por Deus, poucos de nós buscamos 
ativamente a Deus (não idéias sobre Deus) ou descansamos no amor de Deus, que é a 
única maneira de nos conhecermos como somos sem julgamento.  Em vez disso, 
sucumbimos ao mito de que somos insuficientes como somos ou indignos de amor, 
incluindo o amor de Deus.

Nossos Princípios nos lembram que às vezes, somos chamados a fazer algo que 
nos sentimos indignos ou incapazes de fazer, mas a humildade não tem a ver com a  
indignidade (nem orgulho), mas sim com a confiança no amor de Deus. Muitas vezes, 
nossa hesitação tem a ver com o medo, medo do fracasso, medo da desgraça. 
Humildade não conhece medo, conhece gratidão. Quando vivemos uma vida de 
gratidão, tornamos sem importância os padrões do mundo: valorizamos o amor e o 
serviço, não o poder, o status e o dinheiro. Aberta, vulnerável e em paz, confiamos no 
poder tolo do amor, de Deus, e permitimos que o medo do fracasso desapareça.

2. Saiba quem você é na Criação

Eu disse para a macieira: "Irmã, fale comigo de Deus" e a macieira floresceu.  
—São Francisco

Exercício: Santifique Criação
Plante algo - uma árvore ou uma planta ou mesmo uma semente, e nutra-a.  

Permita que isso reconecte você com a terra e as bênçãos da criação. Observe que o 
crescimento do que você plantou depende de mais do que o seu cuidado; requer bom 
solo, chuva e sol. São Francisco e Santa Clara sabiam que todos dependemos do solo, 
da chuva e do sol, dados pelo Criador para todos nós. Você também sabe disso? Em 
gratidão, cante ou diga O Cântico das Criaturas.

Explicação
 “Ame seu próximo como a si mesmo.” (Mt 22.39)

"Humildade" vem do latim "humilis" (baixo) e "humus" (terra).  Ser humilde é 
estar perto do chão ou da terra. Lembramos disso todas as Quartas-Feiras de Cinzas: 
Lembra-te de que és pó e de que ao pó voltarás. Lembramos disso quando enraizamos 
nossos corpos no chão sob nossos pés.

O húmus é uma rica mistura de materiais orgânicos que produzem um fértil meio 
de crescimento. Nós também somos uma mistura rica, de bem e mal, de alegria e 
tristeza, de todos os tipos de experiências, positivas e negativas, maduras para o 
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crescimento. Conhecer a nós mesmos através da compaixão, não do julgamento, 
sabendo que somos totalmente dependentes de Deus, interdependentes com os outros 
e com a criação, uma rica mistura de influências, faz com que nossa condição fértil e 
única aceite a ação de Deus em nossas vidas. Ser humilde é ser aterrado, como se 
fôssemos uma árvore que abre suas raízes profundamente no solo, permanecendo 
forte enquanto esticamos nossos membros além de nós mesmos, como no exercício 
“Fique diante de Deus” acima. Tão profundo e distante quanto nossas raízes penetram 
a terra, até lá podemos alcançar. Nosso fundamento define quem somos no mundo;  
nos liberta da necessidade de provar que sou superior ou inferior aos outros. A 
humildade ministra aos marginalizados, mas nos vê em parentesco com eles; a 
humildade não vê o outro, não importa o status ou a espécie, mas vê parentesco com 
toda a criação (veja a pergunta 3. em “Para começar a explorar” acima).

Nossa humildade se desenvolve como um modo de viver no amor de Deus, 
particularmente em nosso serviço aos outros. Se estamos vivendo em amor, entramos 
voluntariamente num serviço que é oferecido em companheirismo. Não desejamos 
reconhecimento, honra ou mesmo gratidão. Também não insistimos em controlar ou 
estar no comando. Valorizamos o trabalho dos outros, especialmente quando eles 
estão ministrando para nós. Permitir que os outros nos sirvam graciosamente e sem 
sentir a necessidade de retribuir pode ser difícil de engolir.  Dar é geralmente muito 
mais fácil do que receber. A humildade aprende com os outros ao ver Cristo no outro.

3. Esqueça o si mesmo

 Faze de mim um instrumento de tua paz.  - atribuído a São Francisco

Exercício: cuide do seu foco
a.  Pegue uma caneta na mão e foque em como você segura ela, onde os seus 

dedos estão colocados, quanta pressão você usa contra a caneta, a sensação da 
caneta contra sua pele.  Agora, mantendo esse foco, tente escrever algo. Não se 
esqueça de se concentrar em segurar a caneta e não no que você está escrevendo.  
Difícil, não é?
 b. Lembre-se de um momento em que você estava tão envolvido em algo que se 
esqueceu de si mesmo. O que você estava fazendo? Jardinagem?  Desenho? Canto? 
Ajudando alguém? Tente lembrar os detalhes do evento e descreva-o para alguém ou 
escreva-o em seu diário. O que te surpreende? O tempo passou sem perceber? Como 
você se sentiu? Como você descreveria o "auto-esquecimento"? O que é isso?

Explicação
 “Se alguém obrigar você a caminhar mil passos, vá com ele dois mil.” (Mt 5.41)

Quando você era criança usando uma caneta pela primeira vez, focalizou na 
caneta.  Muito provavelmente você explorou como era e como se sentia, não apenas 
em suas mãos, mas em sua boca. Você experimentou seu impacto contra os dedos, 
testou diferentes maneiras de segurá-la e depois a experimentou contra o papel.  Mas 
depois que você aprendeu a usar a caneta, sua consciência foi transformada em uma 
extensão do seu corpo. A caneta tornou-se significativa não em si mesma, mas em sua 
utilidade como ferramenta ou como extensão de seu corpo. O significado é deslocado 
do self até a ponta da caneta. Descobrimos que o significado não é encontrado em 
detalhes, "eu, caneta, papel", mas na integração do todo.
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Quando nos esquecemos de nós mesmos, mergulhamos na experiência sem 
pensar: “como estou indo?” “O que devo dizer?” “O que eles pensam de mim?” “Serei 
reconhecido?” Pedimos ser o instrumento de Deus e nos abrirmos para sermos usados 
como uma extensão do corpo de Deus, enquanto nós, como indivíduos, somos 
esquecidos. O significado não está no eu nem no outro, mas no relacionamento. Como 
instrumentos de Deus, cada um de nós faz a nossa parte com confiança, de modo que 
não precisamos comparar, dominar nem encolher.  Nós participamos possibilitando na 
comunidade o que não pode acontecer individualmente. Juntos somos maiores que a 
soma de nossos esforços individuais. Nós nos transformamos em caneta.

Ministério em Ação: As sete obras de misericórdia espirituais

Nota: Na Lição 9, nos familiarizamos com as 7 Obras da Misericórdia 
Corporais. Aqui nós consideramos sua contraparte como uma maneira 
de colocar a oração em ação.  Crítico é que nos aproximemos dessas 
obras com humildade e compaixão, para que não se tornem distorcidas 

pelo farisaísmo e pelo julgamento.  Elas só podem ser abordadas através 
da solidariedade em oração com o Outro.  As obras da misericórdia espirituais fazem 
parte da tradição cristã, aparecendo nas obras de teólogos e escritores espirituais ao 
longo da história.

Pratique estas Obras de Misericórdia Espirituais guiadas pela oração escrita pelo 
fundador da L'Arche, Jean Vanier:

 Senhor, dá-nos corações abertos
 corações que são humildes e gentis,
 para que possamos receber os que Tu envias,
 Com ternura e compaixão.

Admoestar o pecador
• Não julgue. Cuidado com a tendência de assumir, oferecer soluções. Em vez disso, 

torna-se o que o zimbabueano Tererai Trent chama de "criador de possibilidades".
• Quando você corrige alguém, lembre-se da viga em seu próprio olho (Mt 7: 5).
• Busque uma maneira de se conectar com alguém passando por um momento difícil.

2. Educar ao ignorante 
• Esteja aberto para conversar com outras pessoas sobre a fé; a sua e a delas.
• Convide alguém para ir à igreja com você.
• Compartilhe uma história favorita sobre Francisco ou Clara.

3 .Aconselhar ao duvidoso 
• Todo mundo tem dúvidas.  Até mesmo Jesus as tinha. Compartilhe o seu.
• Não é um ou outro; pode ter dúvidas e ainda ser fiel.
• Desfrute um delicioso sorvete com alguém que está se sentindo frustrado.

4. Consolar ao triste
• Ouça alguém passando por um momento difícil. Não se preocupe em ter palavras 

certas; sua presença faz uma grande diferença.
• Faça uma refeição caseira para um(a) amigo(a) que está enfrentando um momento 

difícil.
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• Escreva uma carta ou envie um cartão para alguém que está sofrendo.

5. Suportar com paciência os dissabores do próximo
• Procure liberar um erro feito contra você.  Ore pela pessoa que te ofendeu até que 

você possa liberar a amargura.
• Frustrado com alguém? Afaste-se da situação, respire fundo algumas vezes, ore para 

ser um instrumento de paz.
• Ore pelo bem-estar de alguém de quem você não gosta nada. Faça algo gentil para 

essa pessoa.

 6. Perdoar as injúrias
•  Deixe de lado o rancor que você está guardando.
•  Participe no sacramento da reconciliação.
•  Ore pela pessoa que te ofendeu.

7. Rezar a Deus por vivos e defuntos
• Solicite uma intenção de oração na igreja.
• Mantenha um livreto de intenções de oração.
• Pergunte a um familiar ou amigo(a) como você pode orar por ele ou ela.

Refletir
1. Como você percebe a viga em seu próprio olho? Você tem um(a) 
companheiro(a) espiritual que guia o discernimento?

 2. Que práticas você pode usar para ajudá-lo a aceitar o amor de Deus por 
você?

 3. De que maneiras práticas você pode buscar compreender os outros e não criticá-
los?

 4. Como você vê a conexão entre abnegação, humildade e simplicidade?

Personalize sua regra
Depois de lutar com esta lição, que mudanças ou acréscimos você 

pode fazer para a Regra Básica com Base nos Princípios da TSSF, 
nº8? A Primeira Nota, Humildade, da Regra Básica da Vida (ou para uma 

área apropriada no regra se você está vivendo pela regra tradicional de 9 pontos) para 
torná-la mais adequado às suas circunstâncias particulares? Discuta com seu/sua 
companheiro/a espiritual.
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Notas de Formação
Terceira Ordem, Sociedade de São Francisco (TSSF)

Região do Brasil

A série Notas de Formação destina-se aos formandos da TSSF para estimular a 
conversação e a reflexão entre os companheiros de formação, seja em grupo ou 
individualmente, com um companheiro espiritual ou sacerdote. Para obter o máximo dessas 
Notas, mês-a-mês, aconselhamos anotar suas reflexões pessoais em um diário. 

Lição 16: Personalizando a Regra Básica da Vida dos Princípios.
9. A Segunda Nota: O Amor (Dias 25 - 27)

O que há neste estudo?
 Na Lição 15, exploramos a humildade, um dos três atributos dos membros da 

Terceira Ordem, Sociedade de São Francisco, em seus Princípios.  Esta lição explora a 
segunda nota, amor.  Consideraremos o poder unitivo do amor, de como nossos 
corações de pedra podem se tornar corações de carne e o que significa dizer que o 
amor requer sacrifício.

Para começar a explorar: O que é o amor?
 Seria difícil melhorar a definição acionável fornecida por São Paulo:
 ... tenham o mesmo sentimento, e o mesmo amor, em harmonia, com um 
só pensamento. Não façam nada por com competição ou pela desejo de 
receber elogios, mas com humildade, cada um considerando os outros 
superiores a si mesmo. Que ninguém  busque apenas seu próprio 
interesse, mas também o interesse dos outros. Tenham em vocês os 

mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus.  (Fl 2:2-5)

 Observe duas coisas sobre esta passagem. (1) a ênfase no Outro; (2) o 
conselho é factível, não apenas um sentimento confuso.  Lembre-se disso ao responder 
às perguntas abaixo.

🌈 Amor expresso na natureza
O amor é unidade, mas não uniformidade. Considere o arco-íris que unifica a 

cor. Não o faz misturando as cores, o que criaria um cinza monocromático. Em vez 
disso, a beleza do arco-íris está em suas cores, todas juntas como uma, mas cada uma 
é única. O vermelho é vermelho vibrante. O azul é azul brilhante. O amarelo é amarelo 
alegre. Cada cor, única, canta sua qualidade particular ainda mais profundamente do 
que quando separada do todo.

O amor é assim.  Ele celebra a singularidade de cada um de nós sem tirar do 
Outro.  Quando uma cor se acentua, as outras também brilham mais.

❤ Amor expresso na humanidade
 São Francisco e Santa Clara, amantes de Deus e de toda a criação, se despojaram 
das expectativas da cultura e da família para tornar-se seus próprios selfes, seres 
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humanos únicos, que mudaram o mundo, lançando seu prisma de luz sobre os outros.  
Sua luz brilhou sobre inúmeras pessoas através dos tempos e em todo o mundo.  
Pense nisso. As pessoas que de outra forma estão divididas por causa de cultura, raça, 
crença religiosa ou nenhuma, riqueza ou nenhuma, educada ou não, podem e de fato 
se reúnem pelo amor de Francisco e Clara!  Sejam santos do bando de pássaros ou 
místicos, não importa, o apelo deles quebra os limites.  Nossos fundadores liberaram o 
poder do amor unitivo no mundo.  O segredo deles era simples: eles entendiam que o 
amor sacrifica o ego para prosperar o amado.

Agora as perguntas:
1. Como rezar a Obediência Comunitária o inspira a crescer em amor e carinho por 
nossos irmãos e irmãs na Terceira Ordem?

 2. Algumas pessoas são difíceis de amar, o Self acima de tudo. Como você expressa 
amor e carinho por si mesmo, sua família, amigos e a criação de Deus?  Quais 
estratégias estão envolvidas?

 3. Descreva um momento em que você encontrou amor em seu coração por alguém 
difícil de amar. O que abriu seu coração? O relacionamento mudou? Caso, sim, como?

Da Regra Básica para Postulantes

9.   A Segunda Nota: O Amor (Dias 25-27)
✷Buscarei maneiras de expressar o amor por minha família, amigo/as, irmãs e 
irmãos na Terceira Ordem e na criação de Deus.

✷ Praticarei a meditação porque me ajuda a crescer em bondade para comigo e com 
os outros.

✷ Anualmente eu vou fazer um retiro que me chama a desacelerar, ter uma nova 
visão e descansar no amor de Deus. (ver lição 17)

✷ Vou praticar o autocuidado para promover meu crescimento em Cristo e na 
comunidade.

Aprendendo com as Fontes Francisclarianas

O Amante se torna o Amado
Depois que o verdadeiro amor de Cristo transformou o amante na própria 

imagem, tendo completado o número de quarenta dias, de acordo com o que decretara, 
sobrevindo também a solenidade do Arcanjo Miguel, Francisco, o homem angélico, 
desceu do monte, trazendo consigo a imagem do Crucificado, não esculpida em tábuas 
de pedra ou de madeira pela mão de um artífice, mas desenhada nos membros de 
carne pelo dedo do Deus vivo.

—São Boaventura, Legenda Maior de São Francisco, XIII:5
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A Comunidade de Amor habita no Espírito
E que mais? Cale-se em teu amor a língua da carne; diga e fale a língua do 

espírito. Pois, ó filha bendita, a língua de carne não poderá nunca exprimir mais 
plenamente o amor que tenho por ti, uma vez que diz pela metade o que escrevi.   

—Clara de Assis, 4a Carta a Inês de Praga (4CCL), 35-36

É tudo sobre o Amor
O amante foi perguntado a quem ele pertencia.
Ele respondeu: "Amar".
"Do que você é feito?" "De amor."
"Quem deu à luz você?" "Amor".
"Onde você nasceu?" "No amor."
"Quem te criou?" "Amor".
"Como você mora?" "Por amor."
"Qual é o seu nome?" "Amor".
"De onde você vem?" "Do amor."
"Onde você está indo?" "A Amar."
"Onde você está agora?" "No amor."
"Você tem algo além do amor?"
"Sim, tenho falhas e erros contra minha amada."
"Existe perdão em sua amada?"
O amante disse que em sua amada havia misericórdia e justiça,
e que ele, portanto, vivia entre medo e esperança.

—Ramón Llull, Terceira Orden Franciscana (1315), 
       O Livro do Amante e o Amado

Uma Leitura de os Princípios

Dia Vinte e Cinco – A Segunda Nota  O Amor
Jesus disse: “Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros; 
assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto 

conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos 
outros.” (João 13:34-35). O amor é característica que distingue todos os verdadeiros 
discípulos de Cristo que a Ele desejam dedicar-se como seus servos.

Explorando mais a fundo

Amor.  Amor.  Amor.  Amor.

A vida cristã não é outra coisa que o amor. O resumo do Evangelho é Amor: 
amor a Deus, amor ao próximo, amor a si mesmo. Aprendemos na primeira carta de 
João que Deus É amor. Assim também, o somatório de nossa Regra de Vida Pessoal é 
amor. Tudo o que fazemos tem um propósito: ser transformados em instrumentos de 
amor aqui e agora. Ou, parafraseando São Paulo: Ainda que eu reparta todos os meus 
bens, ainda que eu [viva de acordo com minha regra perfeitamente], se eu não tenho 
amor, nada disso me adianta (I Cor 13: 3).
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O objetivo da Terceira Ordem da Sociedade de São Francisco é construir uma 
comunidade de amor (Princípios dias 1-4)— não para nosso próprio propósito, mas 
para que possamos espalhar o espírito de amor pelo mundo (Dias 7-9.) Ao nos 
aproximarmos dos dias finais de nosso estudo dos Princípios, descobrimos que eles 
nos levam de volta ao começo. É uma peça sem costura.

Vamos continuar com a nossa pergunta de cima: o que é amor? É uma emoção?  
Às vezes sim, especialmente quando somos movidos por relacionamentos profundos. É 
natural, algo que desfrutamos sem esforço? Às vezes sim, somos dotados de uma 
ternura sem esforço. E, no entanto, o autor americano Toni Morrison nos lembra que o 
amor não é apenas divino (Deus é amor), mas também difícil porque não é natural. 
Podemos dizer que o amor é o que resta depois que a luta termina. A autora Ursula Le 
Guin explica que o amor deve ser feito, como o pão, e não apenas uma vez, mas 
repetidamente. Tem que ser continuamente refeito, renovado. O amor é uma atitude? 
Às vezes sim, lutamos para tê-lo. Mas, afinal, o amor é um comportamento, o que 
fazemos quando somos gentis, respeitosos e corteses. Se a humildade é a posição do 
Espírito (ver lição 15), o amor é a ação. O amor é como o amor faz.

Nosso santo pai Francisco e a abençoada mãe Clara nos ensinam que 
professamos nossa fé não recitando palavras e crenças, mas sim pela maneira como 
vivemos nossas vidas. Quando nossas ações são energizadas pelo Espírito e, portanto, 
sempre sujeitas à conversão contínua (pão refeito), elas revelam amor. Um amor que 
não tem necessidade, demanda ou exigência de resposta. É um presente abnegado e 
incondicional.

Experimente: se Deus é amor, a vontade de Deus é amor. Tente substituir a palavra 
“vontade” por “amor” ao ler as Escrituras ou rezar o Pai Nosso. Como isso afeta sua 
compreensão do versículo e/ou oração?

O Caminho do Amor
O Bispo Presidente da Igreja Episcopal nos EUA, Michael Curry, diz que o amor 

tem o poder de mudar o mundo. Para ele, o amor não é um sentimento, mas sim um 
modo de vida disciplinado e espiritual; portanto, a maneira de viver uma vida centrada 
em Jesus é praticar o que ele chama de "o Caminho do Amor". Ele traçou uma regra de 
vida para ajudar as pessoas a serem Amor no mundo, que é notavelmente semelhante 
à nossa regra pessoal.  A regra de Curry tem sete pontos. Observe como cada ponto é 
o mesmo ou está contido em vários pontos da nossa regra TSSF.

O Caminho do Amor: Práticas para uma Vida Centrada em Jesus
VOLTAR - Pause, ouça e escolha seguir Jesus.
APRENDER - Refletir sobre as Escrituras todos os dias, especialmente a vida e 
os ensinamentos de Jesus.
ORAR - Habite intencionalmente com Deus todos os dias.
ADORAR - Reúna-se semanalmente na comunidade para agradecer, louvar e 
se aproximar a Deus. 
ABENÇOAR - Compartilhe a fé, dê e sirva desinteressadamente.
IR - Além das fronteiras, ouça profundamente e viva como Jesus.
DESCANSAR - Receba o dom da graça, paz e restauração de Deus.
(para mais informações sobre o Caminho do Amor, consulte episcopalchurch.org/way-of-love, 
disponível em espanhol)
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Observar uma regra da vida não é um fim em si mesmo, nem é um 
exercício fútil. É a vida se transformando. Ao longo dos anos, quando 
praticamos nossa regra, nos tornamos menos egoístas (o oposto do amor) e 
mais imitadores de Jesus. Nossas vidas se tornam menos sobre mim e mais 
sobre nós, menos sobre nós franciscanos e mais sobre nós de toda a criação. A 
separação e o individualismo desaparecem, como escamas de lagarto, para 
revelar nossa unidade essencial. Cada um de nós mantém nossas qualidades 
únicas que, quando harmonizadas com todas as outras entidades, criam um 
todo magnífico chamado Reino de Deus. É real. É necessário. É bom.  É difícil. 
Ou nas palavras da co-fundadora e ativista do Catholic Worker Dorothy Day:

Se ao menos pudéssemos aprender que o importante é o amor, e que 
seremos julgados pelo amor - continuar amando e mostrando esse amor, e 
expressando esse amor repetidamente, queira o sintamos ou não, setenta 
vezes sete, às sogras, maridos, filhos - e alheios a insultos, mágoas ou 
ferimentos - para não vê-los, não ouvi-los. É uma doutrina difícil, difícil. Acho 
que conseguimos o que precisamos no caminho da disciplina. Deus pode 
mudar as coisas em um piscar de olhos. Temos que orar, ler o Evangelho, 
assistir comunhão frequente, e não julgar, não fazer nada, mas amar, amar, 
amar. Uma lição amarga. (11 de fevereiro de 1958 em Todo o caminho para o 
céu, as cartas selecionadas de Dorothy Day)

Ministério em Ação: Meditação e Retiro, métodos de 
rendição
 (consideraremos a meditação aqui e recuaremos na lição a seguir)

 O amor é paciente;  prestativo é o amor; não é invejoso, não se 
vangloria, não se incha de orgulho. Não falta com o respeito, não é interesseiro, não se 
irrita, não planeja o mal. Não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade. Tudo 
desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Cor 13: 4-7

Meditação
Como humildade e alegria, o amor é um presente. Mas podemos praticar a 

abertura de nossos corações a Deus através da meditação. A meditação nos mostra 
quem somos, e quanto mais nos conhecemos, mais conectados nos tornamos com 
Deus, com os outros e com a criação sem julgamento. Quanto mais conhecemos 
nossos próprios pensamentos e crenças, positivas e negativas, e mantemos tudo no 
amor, não importa o que aconteça, mais nossos corações se abrandam, permitindo-nos 
nutrir a dignidade de toda a vida. Quando você conhece sua própria mente e como ela 
reage, quando entende suas próprias ambições e conflitos, quando conhece seu 
próprio coração e seus anseios, descobrirá que não há um "você" separado. Você faz 
parte de tudo isso, e tudo isso (família, sociedade, mundo) faz parte de você. Nas 
palavras da sacerdotisa mística Cynthia Bourgeault, quando seu “campo de visão tenha 
sido unificado, o ser interior descansa e essa paz interior flui para o mundo exterior 
como harmonia e compaixão” ou amor.

Várias das lições nestas notas têm meditações para praticar (consulte as lições 
5, 7, 11 e 13). Por fim, não é tão importante a forma de meditação que você usa, quanto 
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é que você medite.  Lembre-se de que a regra pessoal da vida requer meditação (veja 
a Regra Básica nº 9 acima). Quanto mais afundo você vai, mais se conhece e resolve 
as distrações e ansiedades da vida. É como se a vida cotidiana nos transformasse em 
globos de vidro desses que você sacode para por em moção a “neve” dentro. Até que 
las partículas deixarem de se mover, la vista está confusa. A meditação ajuda a freiar o 
brilho até que tudo pare, o brilho é fundamentado e a vista está definido. Uma vez que 
tudo esteja parado, você pode nomear, enfrentar e manter em amor  o que está dentro 
e o que está fora. Você pode conhecer a energia mística (amor) que permeia e conecta 
tudo. E então abra a mão!

A oração centralizadora ou a arte de deixar ir
A Oração Centrante é um método particularmente cristão de meditação que, com 

o tempo, nos ajuda a liberar o ruído interno constante e a esvaziar o Ser, ao mesmo 
tempo em que nos abre uma vida exterior mais unitiva. É uma prática simples que 
amolece o coração e nos ajuda a amar. Lembre-se de que a Oração Centrante nunca 
trata deliberadamente de mudar ou controlar seu corpo ou mente.

Os Fundamentos de como praticar a Oração Centrada:
 • Encontre um espaço silencioso onde é improvável que você seja perturbado.
 • Sente-se de uma maneira que permita você relaxar no corpo e ficar alerta.  Use uma 
cadeira, almofada de meditação ou tapete de oração, de acordo com suas próprias 
necessidades e preferências físicas.
• Feche delicadamente os olhos e faça 2 a 3 respirações profundas para começar.
• Permita que seu coração se abra à presença e ação de Deus interior.
• Use uma "palavra sagrada".
Esta é uma palavra ou frase curta que ajuda você a deixar de lado os pensamentos. É 
um lembrete de sua intenção de permanecer aberto ao silêncio. Geralmente, as 
palavras sagradas são expressões de "Deus", como "Abba", "Jesus," Maria","Vem 
Espírito Santo" ou expressões de "estado", como "amor", "paz","fique quieto". Palavras 
sagradas não são usadas como mantras, como em repeti-las constantemente, mas 
como um lembrete de sua intenção de deixar ir e permanecer aberto. Na medida do 
possível, deixe sua palavra sagrada encontrá-lo e fique com ela sem controlar o 
processo.
 • Sempre que você se conscientizar de um pensamento, sensação física ou outra 
“distração”, não importa qual seja sua natureza (feliz, triste, zangada, irritante, 
insistente, perspicaz), deixe-o retornar de maneira simples e delicada à sua palavra 
sagrada. Não analise, rotule ou julgue seus pensamentos, sentimentos ou sensações.  
Simplesmente, gentilmente, deixe-os ir. Repetidas vezes ... (Se uma sensação se tornar 
insuportável, faça delicadamente os ajustes físicos necessários e volte ao seu lugar.)
• Continue esta prática por 20 minutos.  Ao final, agradeça, levante-se e volte a sua 

vida, deixando a prática para trás, da mesma maneira que você deixa de lado seus 
pensamentos.

• As pessoas que estão apenas começando, e são particularmente inquietas na mente 
e no corpo, podem achar mais fácil começar com períodos de oração mais curtos, 
talvez apenas 5 minutos por sessão para começar. Depois de alguns dias, estenda o 
tempo para 10 minutos e assim por diante até que você possa ficar sentado por 20 
minutos. Dê à prática pelo menos 2 semanas antes de decidir se é certo para você.  
Caso contrário, tente outro método até encontrar o seu.
• Use um cronômetro silencioso para avisá-lo quando sua sessão terminar, sem 
assustá-lo. Duas sessões de 20 a 30 minutos por dia são consideradas ideais. É 
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altamente recomendável que ninguém medite mais de 60 minutos por dia, a menos que 
esteja participando de um retiro estruturado com líderes experientes e experimentados.

* As instruções acima são adaptadas do site da Sociedade Contemplativa: contemplative.org.

Refletir
1. Onde vê falta de amor em sua vida?  O que pode fazer para tentar 
espalhar amor nesses momentos desafiadores?

 2. Dorothy Day disse que “o amor é a única solução”. De fato, nossa própria 
sobrevivência depende do poder curador do amor.  Acredita que o amor é o maior 
poder de todos?  Descreva um momento em que você testemunhou o amor que domina 
o ódio ou o egoísmo.

 3. Como o amor encontra expressão externa em sua vida?

Personalize sua regra
Depois de lutar com esta lição, que mudanças ou acréscimos você 

pode fazer para a Regra Básica com Base nos Princípios da TSSF, nº9? A Segunda 
Nota, Amor, da Regra Básica da Vida (ou para uma área apropriada na regra se você 
está vivendo pela regra tradicional de 9 pontos) para torná-la mais adequada às suas 
circunstâncias particulares? Discuta com seu/sua companheiro/a espiritual.
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Notas de Formação
Terceira Ordem, Sociedade de São Francisco (TSSF)

Região do Brasil

A série Notas de Formação destina-se aos formandos da TSSF para estimular a 
conversação e a reflexão entre os companheiros de formação, seja em grupo ou 
individualmente, com um companheiro espiritual ou sacerdote. Para obter o máximo dessas 
Notas, mês-a-mês, aconselhamos anotar suas reflexões pessoais em um diário. 

Lição 17: Personalizando a Regra Básica da Vida dos Princípios.
9. A Segunda Nota: O Amor: Retiro (Dias 25 - 27)

O que há neste estudo?
 A Regra Básica para Postulantes coloca "fazer um retiro anual" na área da 

Segunda Nota dos Princípios, Amor.  Vamos explorar o que é um retiro, por que fazer 
um retiro é importante para a vocação da TSSF e por que fazer um retiro é colocado 
com o atributo de amor.

Para começar a explorar:
 1. Você já esteve em um retiro silencioso?  O que você acha 
atraente sobre a ideia?  O que te assusta?

 2. Qual você acha que é a diferença entre retiro militar e retiro espiritual?  
Procure a palavra "retiro" no dicionário.  O que você aprendeu?

 3. Como você pratica o autocuidado?  Que necessidades físicas, mentais ou espirituais 
estão implorando por atenção?  Como você pode cuidar delas?

Da Regra Básica para Postulantes

9.   A Segunda Nota: O Amor (Dias 25-27)
✷Buscarei maneiras de expressar o amor por minha família, amigo/as, irmãs e 
irmãos na Terceira Ordem e na criação de Deus.

✷Praticarei a meditação porque me ajuda a crescer em bondade para comigo e 
com os outros.

✷ Anualmente eu vou fazer um retiro que me chama a desacelerar, ter uma nova 
visão e descansar no amor de Deus.

✷ Vou praticar o autocuidado para promover meu crescimento em Cristo e na 
comunidade.
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Aprendendo com as Fontes Francisclarianas

Francisco luta na solidão 
Mudado para o bem, após a visita aos leprosos, levando consigo a locais 

afastados certo amigo a quem muito amava, dizia-lhe ter encontrado um grande e 
precioso tesouro. Alegra-se muito aquele homem e, de boa vontade, o acompanha, 
quando é convidado. Francisco levava-o frequentemente a uma gruta, nas 
proximidades de Assis, mas entrava sozinho, deixando do lado de fora o companheiro 
preocupado de como conquistar o tesouro. Invadido de um novo e singular espírito, 
suplicava ao Pai em segredo, desejando que ninguém soubesse o que se dava lá 
dentro, exceto só Deus, a quem assiduamente consultava sobre a obtenção do celestial 
tesouro...Sustentava o maior sofrimento e ansiedade da mente, não podendo acalmar-
se, enquanto não realizasse em obra o que na mente concebera; pensamentos 
diversos sucediam-se uns aos outros, cuja importunidade o perturbava mais 
duramente. Pois, ardia interiormente por um fogo divino, não conseguindo ocultar no 
exterior o ardor concebido na mente; penitenciava-se de ter pecado tão gravemente, e 
já não o deleitavam os males passados ou presentes, pois ainda não recebera a 
certeza de conter-se quanto às coisas futuras. Por isso, quando saía da gruta, parecia 
ao companheiro transformado em outro homem.

—A Legenda dos três companheiros (1241-1247), IV:12

Clara sobre a entrega de sí
Breve é nosso esforço aqui, mas a recompensa é eterna. 

Não te enlouqueçam os espectros inanes do mundo falaz;
fecha os ouvidos aos silvos do inferno, e resiste forte a suas tentativas.
Suporta de bom grado os males adversos, e não te exaltem os bens favoráveis;
pois estes estimulam a fé e aqueles a expelem.
Cumpre fielmente o que prometeste a Deus e Ele há de retribuir-te.

—Clara de Assis, Carta a Ermentrude de Bruges, 5-8

O silêncio aumenta o espírito de oração
Desde a Hora das Completas até a Terça, as Irmãs atenham-se ao silêncio, com 

exceção daquelas que servem fora do mosteiro. Silenciem, também, do modo contínuo 
na capela e dormitório; no refeitório, porém, somente enquanto comem; na enfermaria, 
por causa da recreação e serviço das enfermas, sempre seja licito às Irmãs falar 
discretamente. Mas, possam, sempre e em toda a parte, insinuar, brevemente e com 
voz baixa, o que lhes for necessário.

— A regra de Santa Clara, capítulo V:1-4

Uma Leitura de os Princípios
Dia Vinte e Sete – A Segunda Nota  O Amor (continuação)
A Terceira Ordem é uma comunidade cristã, cujos membros, embora variando 
na raça, na educação e no caráter, estão unidos nessa comunidade viva e 

única através do amor partilhado em Cristo. Esta unidade de todos os que nele 
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creem se tornará, como Nosso Senhor pretendeu, para o mundo uma testemunha viva 
da divina missão de Nosso Senhor, assim como Ele o desejava.

Em seu relacionamento com os de fora da Ordem, os terciários mostram amor 
semelhante ao de Cristo, e com alegria se tornam desprendidos, lembrando que o amor 
é medido pelo sacrifício.

Explorando mais a fundo

Retiro
 Então Jesus lhes disse: “Venham, só vocês, a um lugar deserto, e descansem 
um pouco.” Marcos 6:31

"A alma é como um animal selvagem", explica o escritor Parker Palmer.  “Se 
você for ao bosque fazendo barulho e batendo nas árvores, não o encontrará.  Mas se 
você se sentar em silêncio na base da árvore e esperar calmamente em silêncio, 
ouvindo, ela se revelará. ”Por esse motivo, fazer um retiro não é opcional.  É obrigatório 
em nossa regra de vida pessoal pela Constituição da TSSF: A regra de vida pessoal, 
retiro (4.2.d).

O retiro é central para a vida espiritual. Na Bíblia, o frequentemente citado 
“deserto” é um marcador de um tempo especial com Deus. Jesus regularmente se 
afastava de seu ministério para orar em solidão. Francisco e Clara foram dedicados a 
longos períodos de reclusão, silêncio e oração. Eles alcançaram grandes coisas porque 
passaram muito tempo em silêncio, ouvindo a Deus. Ele e ela deixam de lado 
preocupações que facilmente nos separam de Deus. Nossos ministérios dependem de 
tirar um tempo da nossa vida cotidiana por um período específico para passar um 
tempo concentrado com Deus. Não podemos sobreviver ao ministério sem apartar-se e 
descansar. Qual é o propósito da solidão cristã?  Que o ego do coração humano 
centrado em si se abra y desate o amor.

Muitos de nós têm medo de sair em retiro. Tememos o tédio e o desconhecido. 
Mas não podemos amar o que não experimentaremos e, se não nos sentirmos em 
solidão, não podemos conhecer e amar a nós mesmos. Se não podemos amar a nós 
mesmos, não podemos nos abrir para amar a Deus e aos outros. Tenha em mente que 
o amor próprio não é o mesmo que seu oposto, egocentrismo. O amor próprio ama o eu 
que Deus criou, o egoísmo recebe todo o crédito e não tem interesse em Deus ou nos 
outros, exceto como peões para o próprio benefício.

Portanto, os terciários devem fazer um retiro pelo menos uma vez por ano. Esta 
não é uma conferência, nem uma reunião programada, nem férias, mas uma prática 
espiritual. Afastamo-nos da vida cotidiana em oração e silêncio, para deixar de lado os 
esforços humanos, para nos desconectar da tecnologia, para abandonar o falso Eu e 
para o DESCANSO. O retiro, como a oração centralizadora, é uma forma de rendição 
que requer generosidade de espírito. Depois de termos descansado e nos 
desconectado, estamos mais prontos para ouvir.

Dicas úteis:
 - Procure um ambiente favorável. Pode ser em casa se você puder se desconectar de 
todas as distrações ou na companhia de outras pessoas onde estão sozinhos juntos. 
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Os recursos para um retiro em casa podem ser encontrados on-line, procurando por 
guias de retiro pessoais.

 - Espere pânico, mas não ceda a ele. Os retiros nos forçam a enfrentar a vida sem 
distrações, a entrar na floresta profunda onde emergem nossa solidão e lutas internas, 
nossos demônios. Na leitura acima sobre Francisco na solidão, descobrimos que ele 
também lutou. Assim como nós, ele tinha uma mente de pipoca - uma mente cheia de 
pensamentos e ansiedades, uma aparecendo após a outra.  Mas em silêncio, e com um 
companheiro, ele pôde abrir mão de tudo. Os retiros, sob orientação de um mentor, nos 
permitem ir além do medo para aquele momento de ternura, refresco, cura e 
vulnerabilidade, como exemplificado por São Francisco acima.

- Não vá à procura de Deus ou com expectativas de elevações espirituais, é uma barra 
alta demais.  Deus fará uso do que dermos quando Deus (e você) estiver pronto.  
Enquanto isso, procure o seu eu. Mas cuidado. Elevações espirituais vêm com baixos, 
às vezes os baixos são os primeiros. Muitos de nós abrigam, em nossa essência, um 
profundo sentimento de vergonha que lutamos para esconder. Por esse motivo, é bom 
não empreender a jornada sozinho. Seja responsável perante alguém. Sugerimos 
algumas idéias nos parágrafos abaixo.

 - Nós não somos criados para trabalhar ou estar de plantão 24/7. Somos desenhados 
para recuar e abandonar a cultura, a família e as compulsões pessoais. Os retiros nos 
dão tempo e espaço para perceber como estamos vivendo. Estamos vivendo como de 
verdade desejamos? Somos excessivamente críticos de nós mesmos? Como podemos 
desenvolver um plano para honrar um ritmo entre trabalho e descanso em nossas vidas 
diárias?

- Precisamos da responsabilidade de um grupo, como a TSSF, para nos forçar a recuar, 
para não resistir. É imperativo que nossa Regra inclua um tempo aparte. Viver a vida a 
que nos sentimos chamados unicamente por nossa própria força e sabedoria nos 
condena ao fracasso e à frustração.

 - Embora um retiro não seja uma conferência ou férias, pode ser anexado a um evento 
de reunião. Um período extra de vinte e quatro horas de silêncio pode ser incorporado 
antes ou depois do evento para aqueles que desejam participar de uma experiência de 
retiro compartilhada.

- Retiros são rendição, são movidos menos pelo ego e mais pelo amor.  A única coisa 
que você pode fazer de errado é não ir ou sair mais cedo.

 Tipos de Retiros
Um retiro é um horário programado, separado das atividades normais, com o 

propósito expresso de estar presente ao Espírito. Existem muitos estilos de retiro, e 
nenhum estilo é perfeito para todos. Nem um estilo deve ser repetido ano após ano.  
Nossas necessidades, desejos e oportunidades de retiros mudam. Com a ajuda de um 
companheiro espiritual, podemos planejar retiros que atendam às nossas necessidades 
espirituais atuais.
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Os Retiros Guiados consistem em uma ou mais meditações por dia sobre um tema 
escolhido, oferecido por um líder de retiro, com tempo para reflexão pessoal e oração.  
Esses retiros geralmente são mantidos em silêncio, embora as refeições incluam 
conversas.  Alguns líderes de retiro oferecem breves momentos individuais para 
consulta.

Os Retiros Dirigidos são tradicionalmente mantidos em estrito silêncio, com reuniões 
pessoais diárias com um diretor designado. Durante essas reuniões, o retirante 
compartilha o que lhe ocorreu durante a oração e a reflexão.

Retiros particulares são apenas momentos privados para descanso e renovação 
solitários. Por causa da propensão humana ao auto-engano, é aconselhável designar 
horários de check-in com alguém experiente na vida espiritual.

Dias Tranquilos são curtos (um dia), com momentos temáticos, geralmente em 
comunidade, em silêncio para simplesmente “ser”. Por serem tão curtos, não são 
realmente retiros, porque leva tempo para acalmar nossas almas e abrir mão das 
distrações e preocupações que enchem nossas vidas.

“Com outros terciários, quando possível.” Não importa o tipo de retiro, comparecer 
com um irmão ou irmã da TSSF é um presente tipo construir comunidade e um 
movimento bem pensado para prestar contas. Como companheiros dos Santos 
Francisco e Clara, lembramos que, enquanto Francisco passeava pelas ruas como 
pregador itinerante, ele passava o mesmo tempo em oração e solidão. Ele sempre 
levava um ou vários companheiros com ele para companhia, conforto e orientação. Foi 
nesses tempos de retiro que Francisco recebeu a Regra para os Frades Menores, a 
inspiração para a Terceira Ordem e o consolo espiritual. Santa Clara valorizou tanto o 
silêncio na companhia de suas irmãs que o silencio tornou-se norma de vida delas 
(descrito na leitura acima). Sua luz continua a brilhar em todo o mundo porque ela se 
rendeu completamente às profundezas do silêncio em comunidade.

Ministério em Ação: Meditação e Retiro, métodos de 
rendição
 (consideremos a meditação na lição 16)

Planeje e faça um retiro.

O "retiro" em nossa Regra não é uma reflexão tardia, ou algo para se encaixar 
em nossa agenda lotada. Nosso retiro anual, com outras pessoas da comunidade, 
quando possível, é uma ocasião digna de antecipar com alegria.

Mesmo que seja um sacrifício recuar, vale a pena. Você ganhará material para 
reflexão contínua bem após o retiro. Introduzido intencionalmente, seu retiro anual se 
tornará um presente precioso do amor.
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Refletir
1. O que você precisa fazer para garantir um tempo de retiro?

 2. Como você usa o tempo em retirada com Deus para renovar sua 
capacidade de ser amado e amar?

 3. Depois de fazer um retiro silencioso, compartilhe com a comunidade como foi essa 
experiência para você. Discuta as lutas e os presentes.

Personalize sua regra
Na Regra Básica da Vida, "Retiro" está incluído na área de "Amor". 

Isso funciona para você?  Ou há outra área da Regra da Vida baseada nos Princípios 
em que você prefere incluir um retiro?  Nesse caso, faça a mudança em sua regra 
pessoal de vida para torná-la mais adequada a quem você é como terciário.  Discuta 
com seu companheiro espiritual.
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Notas de Formação
Terceira Ordem, Sociedade de São Francisco (TSSF)

Região do Brasil

A série Notas de Formação destina-se aos formandos da TSSF para estimular a 
conversação e a reflexão entre os companheiros de formação, seja em grupo ou 
individualmente, com um companheiro espiritual ou sacerdote. Para obter o máximo dessas 
Notas, mês-a-mês, aconselhamos anotar suas reflexões pessoais em um diário. 

Lição 18: Personalizando a Regra Básica da Vida dos Princípios.
10. A Terceira Nota: A Alegria (Dias 28 - 30)

O que há neste estudo?
 Nesta lição, exploraremos a alegria, a terceira nota encontrada nos Princípios 

dos membros da Terceira Ordem, Sociedade de São Francisco. Vamos considerar 
como a Alegria é um estado interno, que está entrelaçado com o sofrimento e que deve 
ser compartilhado.

Para começar a explorar:
 1. O autor americano J.D. Salinger disse: “a felicidade é sólida, a 
alegria é líquida”.  O que você acha que ele quis dizer com isso?  Como 
você descreve a diferença entre felicidade e alegria?

 2. De que maneiras você recebe a alegria?  Como você compartilha essa 
alegria com os outros?

 3. Quando foi a última vez que você riu?  Descreva o momento.

Da Regra Básica para Postulantes

10.  A Terceira Nota: A Alegria (Dias 28-30)
✷Estarei atento ao que me dá alegria e como posso me abrir para receber esse 
presente. Eu procurarei sarar as experiências que me isolaram deste presente.

✷Estarei ciente de como a alegria pode iluminar as dificuldades da minha vida.
✷ Como Francisco e Clara, orarei por maneiras de superar a negatividade em relação 

àquilo que considero impuro ou repugnante, e aprender a valorizá-lo.
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Aprendendo com as Fontes Francisclarianas

Clara nos deseja alegria 
Exultai e alegrai-vos muito, cheia de grande júbilo e alegria espiritual! Crescendo 

do bom para o melhor, de virtude em virtude, a fim de que Aquele, a quem servistes 
com todo ardor da mente, digne-se conceder-vos o prêmio almejado.

—Santa Clara, 1a Carta a Inês de Praga [1CCL], 21, 32 

Francisco explica a verdadeira e perfeita alegria 
...Um dia, o Bem-aventurado Francisco, em Santa Maria, chamou Frei Leão e 

disse: Escreve, Frei Leão,. Este respondeu: Eis que estou pronto. Escreve qual é a 
verdadeira alegria.

Vem um mensageiro e diz que todos os mestres de Paris entraram na Ordem. 
Escreve: Não é a verdadeira alegria. Do mesmo modo, que todos os prelados 
ultramontanos, Arcebispos e Bispos e até mesmo o rei da França e da Inglaterra. 
Escreve: Não é a verdadeira alegria. Do mesmo modo, que Irmãos meus foram para os 
infiéis e converteram todos eles à fé; e ainda que tenha tanta graça de Deus a ponto de 
curar enfermos e de fazer muitos milagres: digo-te que em todas estas coisas não está 
a verdadeira alegria.

Mas qual é a verdadeira alegria? Volto de Perusa e, na calada da noite, venho 
para cá. É estação barrenta e fria de inverno, de modo que as gotículas de água fria 
congelam nas extremidades da túnica e continuamente ferem as pernas, fazendo-as 
sangrar. E, todo coberto de lama, frio e gelo, chego à porta e depois de ter batido e 
chamado por muito tempo, vem o Irmão e pergunta: Quem é? Eu respondo: Frei 
Francisco. E o mesmo diz: Vai embora. Não é hora decente de chegar. Aqui não 
entrarás. E, a mim que insisto responde de novo: Vai-te, tu és um simplório e idiota: de 
jeito nenhum entrarás. Nós somos tantos e tais que não precisamos de ti. E de novo me 
coloco diante da porta e digo: Por amor de Deus, acolhei-me por esta noite. E ele 
responde: Não o farei. Vai lá para os Crucíferos pedir-lhes hospedagem. Digo-te que, 
se tiver paciência e não ficar abalado, nisto está a verdadeira alegria e a verdadeira 
virtude e a salvação da alma.
—Francisco de Assis, “Os escritos sem data”: Verdadeira e perfeita alegria, [VPA]

Uma Leitura de os Princípios
Dia Vinte e Oito – A Terceira Nota A Alegria
As terciárias e os terciários, regozijando-nos sempre no Senhor, mostramos 
em nossas vidas a graça e a beleza do júbilo divino. Nós relembramos que 

somos seguidores do Filho do Homem, aquele que comia e bebia, que amava os 
pássaros e as flores, que abençoava as crianças pequenas, que era amigo de coletores 
de impostos e de pecadores, e que se sentava à mesa tanto de ricos como de pobres. 
Nós nos divertimos e rimos, regozijamo-nos com o mundo de Deus, com sua beleza e 
com as criaturas viventes, não reconhecemos a nada como coisa comum ou impura. 
Nós nos misturamos livremente com outras pessoas, estamos sempre dispostos a 
confortar os de coração quebrantado, e a trazermos alegria às vidas dos outros. 
Trazemos dentro de nós uma paz e uma felicidade interiores que os outros podem 
perceber, mesmo se não conhecem a fonte de onde elas provêm.
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Explorando mais a fundo

A famosa história que São Francisco conta acima sobre a alegria perfeita 
é provavelmente uma das mais mal-compreendidas de seus ensinamentos. Ele não 
está sugerindo que a alegria advenha de aceitar abusos e que, se queremos alegria, 
devemos buscar dificuldades. Não. O que ele está percebendo é que a alegria não está 
sujeita ou influenciada por circunstâncias externas. É nossa capacidade de manter a 
serenidade e a confiança interiores durante os períodos de doença e sofrimento (Dia do 
Princípio 30). O oposto da alegria não é tristeza ou sofrimento; esses são aspectos 
essenciais da alegria; o oposto é entorpecimento. E como encontramos tantas 
maneiras de nos entorpecer!

O psiquiatra e escritor James Finley explica assim: "Deus não nos protege de 
nada, mas nos sustenta em tudo". Eis a cruz, no meio do pior trauma, como a execução 
de Jesus, temos uma força interior de Deus que nos sustém e nos permite dizer com 
Jesus: “perdoa-os porque não sabem o que estão fazendo." O irmão Francisco 
entendeu isso. Ele pinta um caso extremo de abuso para mostrar que, mesmo assim, 
nossa confiança em Deus, nossa alegria, não pode ser prejudicada. A alegria é a nossa 
vida interior em Deus e não pode ser roubada.

Kahlil Gibran em seu livro, O Profeta, explica que alegria e sofrimento são 
inseparáveis:

Alguns de vocês dizem: "Alegria é maior que tristeza"
 e outros dizem: "A tristeza é maior".
 Mas eu lhe digo, eles são inseparáveis...
 Quanto mais profunda a tristeza esculpe seu ser, mais alegria você pode conter.

A alegria é encontrada em nossas conexões: conexão consigo mesmo, 
especialmente com nossas idiossincrasias, conexão com Deus, conexão com os 
outros, conexão com criaturas e criação. É perceber que todos sofremos, morremos, 
sentimos falta, amor e prazer.  O sofrimento vem da separação ou do apego ou 
entorpecimento. Quando nos apegamos a essa ou aquela coisa ou pessoa, nos 
desconectamos do todo e do mistério; em vez de alegres, ficamos agitados e mal-
humorados. A pequena Teresa de Lisieux disse à irmã Celine, que estava chateada 
com suas próprias falhas: "Se você estiver disposta a suportar serenamente o suplício 
de ser desagradável para si mesma, será um local agradável de abrigo para Jesus".  
Francisco, Clara e Thérèse nos ensinam a abandonar o ego que se apega ao "sentir-se 
bem" por necessidade;  e, em vez disso, deleitar-se com nosso Deus, que se deleita 
em nós. Nossa regra pessoal de vida é uma prática que nos ajuda a parar de segurar, 
procurar nos lugares errados, encontrar maneiras de nos entorpecer, ou seja, 
abandonar as coisas que nos separam do amor, para que possamos viver em alegria.

A alegria reside no coração, não em algum lugar fora de nós, esperando ser
 encontrada ou apreendida. Só precisamos estar presentes. E, no entanto, embora seja 
um estado interior do ser, a alegria insiste em ser compartilhada. Não pode ser contido 
ou deixado escondido em nossos corações para encolher-se. A minha alegria é a nossa 
luz que brilha para os outros verem e desfrutarem. Ela brilha como uma jóia com muitas 
facetas: facetas como serenidade e paz, brincadeiras e risadas, criatividade, 
descoberta, compaixão, gratidão e entusiasmo. Ele nos sustenta na dor e na tristeza, 
na tristeza e na perda, bem como nos momentos de felicidade. Isso ocorre porque a 
alegria, como humildade e amor, é uma marca do relacionamento com Deus e com os 
outros. Contê-lo é separá-lo do relacionamento e depois se perde. Mas quando 
compartilhamos, nós e outros estamos presentes a suas muitas facetas.
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O que podemos considerar obstáculos à alegria, emoções como medo, 
ansiedade, estresse, tristeza, desespero, solidão, inveja são obstáculos apenas quando 
ficamos presos nelas. Elas também podem ser portas de entrada para aquele lugar 
mais profundo onde nosso medo encontra a graça, onde nossa humanidade encontra o 
divino, onde experimentamos o cruzeiro do horizontal e do vertical, do pessoal e do 
universal, da cruz. Duas pessoas que passaram tremendo sofrimento em suas vidas 
pela opressão e pelo exílio, o 14º Dalai Lama e o ex-terciário arcebispo Desmond Tutu, 
descrevem oito qualidades da alegria, quatro da mente e quatro do coração, em O Livro 
da Alegria: Felicidade Duradoura em um Mundo em Mudança por Tenzin Gyatso (2016). 
Eles incluem:

Qualidades da mente
 1. Perspectiva: existem muitos ângulos diferentes

A maneira como vemos o mundo é a maneira como experimentamos o mundo.  
Se nossa visão for estreita, seremos infelizes porque a vida é repleta de variedade.  
Não teremos capacidade para acomodar a diversidade. Mas se pudermos ampliar 
nossa visão e ver a imagem maior, desbloquearemos maravilha e alegria. Estaremos 
abertos a outros pontos de vista e seremos menos reativos quando as coisas não 
acontecerem do nosso jeito. Em vez disso, responderemos com curiosidade que abre o 
caminho para a alegria. Especialmente digno de nota é encontrar uma maneira de se 
reconciliar com o inimigo, "aquele cuja história você não ouviu ainda".

2. Humildade: somos todos iguais
No meio de toda a diversidade, no fundo, somos todos iguais. Todos somos 

feitos de poeira estelar, do húmus, e temos as mesmas necessidades, esperanças e 
desejos. Todos nós precisamos de comida, dos outros e do amor. A humildade não se 
importa com status, mas com mutualidade. Enquanto essa perspectiva aponta para a 
diversidade, e a humildade para a unidade, ambas mudam nosso olhar de eu/mim/meu 
para nós/nós/nosso. (cf. Lição 16)

 3. Humor: rir, brincar é melhor
O humor começa com a capacidade de relaxar, de não  tomar-nos a sério, de rir 

de nós mesmos. É bom para a nossa saúde, nossa mente e nosso coração. O humor 
promove nossa conexão com os outros e nos ajuda a aceitar o inesperado. A surpresa 
se torna motivo de prazer, em vez de desânimo. O humor é a habilidade de afrouxar o 
punho cerrado e prosseguir, como aconselha a irmã Clare, com passos leves.

4. Aceitação: o único lugar onde a mudança pode começar
Aceitar o que está acontecendo ao nosso redor não é resignação e derrota, mas 

um chamado ao ativismo. Ver a realidade do nosso mundo é como nos engajamos no 
mundo em seus próprios termos, não para mantê-lo, mas para transformá-lo. Não 
podemos mudar o que nos recusamos a ver. Uma vez que reconhecemos o bem e o 
mal, a alegria e o sofrimento, podemos usá-los como portais de compaixão, bondade e 
amor. A aceitação nos obriga a deixar o nosso caminho e nos abre para encontrar 
novas maneiras de fazer mudanças.

Qualidades do Coração
 5. Perdão: libertando-nos do passado

O fardo de carregar as mágoas do passado, não importa quão traumático, fica 
cada vez mais pesado com a idade. Não podemos suportar isso sem apagar a alegria;  
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ou melhor, podemos suportá-lo com o bálsamo de cura da alegria. Com olhos claros, 
podemos lembrar nossas mágoas, mas segurá-las envoltas em compaixão, como se 
esquecidas. Raiva, mágoa e desespero são liberados para o terninho perdão. O peso 
do passado se torna leve como o dia do meio dia, oferecendo sabedoria e 
conectividade.

6. Gratidão: tenho a sorte de estar vivo
Estudo após estudo revela que a gratidão é o segredo de uma vida feliz, 

independentemente das circunstâncias. Ela nos ajuda a cumprimentar cada momento 
com admiração, surpresa e possibilidade. A gratidão nos motiva e nos conecta. 
Chamamos a Eucaristia, A Grande Ação de Graças porque conecta os membros da 
comunidade uns aos outros e a Deus e nos motiva a servir o mundo.

 7. Compaixão: algo em que queremos tornar-nos
Pensar em termos de "eu" aumenta nosso sofrimento, mas aliviar o sofrimento 

dos outros alivia nosso próprio sofrimento. Em uma palavra, compaixão é cuidado e 
preocupação com o sofrimento de outras pessoas sem controle ou com a necessidade 
de consertá-lo. Ela é incorporar as palavras finais de Jesus: "Estou com vocês sempre." 
(Mt 28:20).

8. Generosidade: estamos cheios de alegria
Quer alegria? Faça outra pessoa feliz. É profundamente gratificante contribuir e 

ser generoso com os outros. A generosidade está no centro de nossa humanidade e se 
manifesta de três maneiras: doação ou serviço material, doação ou cura protetora e 
doação ou amor espiritual. Lembrar que é mais difícil receber do que dar, que nem 
todos aceitarão sua generosidade: dê tudo, não se contenha, esvazie-se e mais voltará 
para você, mais do que você jamais sonhou ser possível.

Ministério em Ação
 
Ação 1. Faça uma festa!  Convide uma variedade de pessoas, 
aquelas fáceis de ter por perto e algumas que representam um 
desafio para você.  E faça o que fizer, divirta-se!

 Ação 2. "Treino da felicidade de cinco minutos" da autora Nataly 
Kogan, que consiste nos seguintes exercícios:

1. Aceitação: reserve dois minutos para ficar quieto e silencioso. Durante esse 
tempo, observe como você está sem se julgar. Esteja presente aos seus sentimentos e 
aceite seu estado atual, seja ele negativo ou positivo. Aceite que não há problema em 
não se sentir bem ou estar bem. O que importa não é como você está, mas como você 
se aceita e tem compaixão de si.

2. Gratidão: capture duas ou três coisas pelas quais você é grato e anote-as ou 
compartilhe-as com alguém. O bispo sueco Krister Stendahl observa que não podemos/
não devemos ser gratos por tudo, mas a cada momento existe algo pelo qual podemos 
ser gratos.

3. Gentileza: faça ou planeje fazer um ato intencional de gentileza para alguém.  
Isso pode ser algo tão simples quanto entrar em contato com alguém, perguntar como 
está e expressar companheirismo.
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4. Conecte-se a um senso de significado: faça a pergunta "por que" por trás de 
algo na sua lista de "tarefas a fazer". Como e o quê você precisa fazer para ajudar 
alguém?

5. Autocuidado: diga algo gentil, solidário ou compassivo consigo mesmo. Ou 
descanse construtivamente, ou seja, faça algo "não produtivo", como tirar uma soneca 
ou caminhar, dançar, cantar, desenhar. Aproveite o não fazer “nada” como um presente 
para si mesmo.

Exercício de bônus 6. Pratique a compaixão das lentes: Conecte-se, mesmo que 
apenas em pensamentos, a alguém que o desafie, alguém que possa ter machucado 
você ou discorde de você ou que, na sua opinião, cause danos ao mundo. Reconheça 
que essa pessoa também sofre e expressa seu sofrimento de maneiras prejudiciais. 
Reconheça sua humanidade comum e envie energia positiva.

Refletir
1. O que te dá alegria? Descreva um momento em que você sentiu grande 
alegria em sua vida.
 2. O que bloqueia sua alegria? O que desbloqueia sua alegria? Quando 
triste, como você pode desbloquear a alegria?

3. Das três notas, humildade, amor e alegria, qual marca é mais óbvia em sua 
vida? Qual é o mais problemático? Explicar. 

Resumo das Lições 7-18
A humildade, o amor e a alegria que marcam as vidas dos terciários e das 

terciárias são todas elas graças dadas por Deus. Elas não podem ser conseguidas pelo 
esforço humano. Elas são dádivas do Espírito Santo. O propósito de Cristo é operar 
milagres através daquelas pessoas que almejam se esvaziar e se entregar a Ele. Nós 
nos tornamos, então, canais de graça através dos quais a obra poderosa de Cristo se 
realiza. (Os Princípios, Dia 30)  

Personalize sua regra
Depois de lutar com esta lição, que mudanças ou acréscimos você 

pode fazer no ponto número 10 de sua Regra de Vida com base nos Princípios da 
TSSF? A Terceira Nota, Alegria, da Regra Básica da Vida (ou em uma área apropriada, 
se você estiver seguindo a regra tradicional de 9 pontos) para torná-la mais adequada  
às suas circunstâncias particulares?  Discuta com seu companheiro ou sua 
companheira espiritual.
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