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Prefácio 

 
O que é espiritualidade Francisclariana? Viver o Evangelho. Os 
jesuítas têm seus Exercícios Espirituais ou os beneditinos sua 
estrutura de ora et labora, os dominicanos sua pregação. E as 
francisclarianas têm o Evangelho. E ai? O mesmo não acontece 
com cada cristão, seja religioso, leigo ou ordenado? Afinal nós não 
somos tão especiais. Somos simples e comuns. Daí sua dificuldade. 
O núcleo da nossa espiritualidade Francisclariana é a nossa vocação 
batismal. 
 Como anglicanos, dizemos, Lex orandi, lex credendi, tal como 
nós adoramos, assim acreditamos, porque as escrituras são a fonte 
principal da teologia anglicana. Nosso Livro de Oração Comum 
(LOC) é derivado quase inteiro das escrituras. Este livrinho que 
você tem nas mãos é um companheiro para a comunidade TSSF 
para ser usado junto com a Bíblia e com o LOC. Em particular é 
para ser usado em comunhão para fortalecer e nutrir nossa resposta 
ao desafio de, nas palavras de São Francisco, "observar o santo 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo." Que seja assim! 
 

Agradecimentos 

 
As orações, liturgias e cantos vêm de membros da TSSF Brasil e da 
comunidade TSSF do mundo. Especialmente damos graças às 
seguintes fontes: o Companheiro Devocional da Província das 
Américas, 2015; o novo Livro de Oração Comum (2015) da Igreja 
Episcopal Anglicana do Brasil; Viviane Gonçalves Noel, Francisco de 
Assis e a profunda poesia de ser parte da natureza, (Lisboa: Chiado 
Editora, 2014, p. 29, 38, 44); Eugenio Hansen, OFS Frat. N. Sª dos 
Anjos da Porciúncula Porto Alegre, 2010 para o Cântico das 
Criaturas (adaptada para linguagem inclusiva); os Fontes Franciscanas 
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(Editora Mensageiro de Santo Antônio, Santo André, SP, 2005) e 
Fontes Franciscanas I: S. Francisco de Assis, 3a. ed., Braga, Portugal, 
2012.  
 Os editores das Fontes geralmente concordam que estes 
escritos são autênticos de S. Francisco, salvo o "Absorbeat," 
"Oração pela paz," "Benção franciscana," e "Benção de Santa 
Clara," esta última encontrada em Celano, Legenda de Santa Clara. 
 Agradecimentos à Comunidade de São Francisco, Ordem 
Primeira das Irmãs da Sociedade de São Francisco, pela permissão 
para incorporar material do sua Daily Qffice Book, c. 1996. Protegido 
por direitos autorais. 

  2015. Protegido por direitos autorais. Terceira Ordem, 
Província Das Américas, Sociedade de São Francisco, Região do 
Brasil. Permissão para reproduzir este livrinho em sua totalidade é 
alegremente dada. Por favor credite à Terceira Ordem, Província 
Das Américas, Sociedade de São Francisco. Para outros usos, 
contato: ministerprovincial@tssf.org. 
 

 
 
 
 

Aviso 
 

Este é um projeto em desenvolvimento. 

Pedimos sua colaboração! 

Por favor, envie correções e ideias para uma edição final 

até julho de 2016 para: barbara.baumgarten@gmail.com. 

  

mailto:barbara.baumgarten@gmail.com
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História da Ordem 
 
 Em 23 de abril, lembramo-nos no nosso calendário da 
Terceira Ordem o casal Luchesio e Buonadonna. Logo após de 
conhecerem Francisco, eles queriam imitá-lo no seguimento a 
Cristo, mas fora do claustro. Em resposta ao seu desejo e às 
necessidades de outros leigos, Francisco fundou a Terceira Ordem, 
que se tornou a maior ordem religiosa do mundo. 
 A ideia duma Terceira Ordem não foi invenção de Francisco, 
sendo que um grupo contemporâneo, os Humiliati, já tinha uma 
Terceira Ordem cujos membros viviam como verdadeiros 
religiosos em circunstâncias seculares. Nem são os franciscanos a 
única Terceira Ordem hoje. Entre outros, os dominicanos e 
carmelitas têm Ordens Terceiras. Em nossa própria Comunhão 
Anglicana, existem ordens iniciadas estritamente como seculares, 
como a ordem mundial de Julian de Norwich. Outras têm oblatos, 
como os Beneditinos, que estão presentes em nossa própria IEAB. 
 A Sociedade de São Francisco em si, a expressão anglicana da 
vida franciscana, começou em locais dispersos e sem forma lógica. 
Depois da quebra com Roma, todas as ordens religiosas foram 
dissolvidas, e numerosos religiosos foram severamente perseguidos 
e as suas casas destruídas. Muitos foram mesmo mortos neste 
frenesi. Só até o século XIX o movimento Oxford deu início ao 
renascimento da vida religiosa dentro do nosso próprio ramo do 
corpo de Cristo. Agora, existem muitas ordens. A lista (em inglês) 
pode ser encontrada á www.anglicansonline.org/resources/orders. 
 A Sociedade da Compaixão Divina, precursor da nossa própria 
família franciscana, começou em 1890 com três homens que 
viveram entre os pobres sem-teto de seu dia. A primeira casa foi à 
42 Balaam Street em Plaistow, Inglaterra, que ainda é convento. 
Em 1905, A Comunidade de São Francisco (CSF), um grupo de 
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mulheres, foi fundada em Hull, Inglaterra, e mais tarde mudou-se 
para Dalston para cuidar de doentes terminais. 
 Em 1917, depois de visitar em Plaistow, um padre americano 
chamado Claude Crookston (Fr. José) fundou um pequeno grupo 
de tendência monástica em Wisconsin, E.U.A,, chamado A Ordem 
de São Francisco. Ele primeiro quis formar uma comunidade 
masculina, mas o bispo rejeitou, dai ele fundou em 19 de Julho de 
1917, o que é hoje a Terceira Ordem, que receberia ambos os 
sexos. Em 1918, as Pobres Clarissas de Reparação (PCR) foram 
fundadas deste mesmo grupo, e, finalmente, em 1919, uma 
comunidade de frades da Primeira Ordem. Em breve este pequeno 
grupo de irmãos logo se mudou para uma casa de verão em Long 
Island doada pela família de um dos seus primeiros membros (Br. 
Stephen), conhecida como Little Porton Friary (vendido em 2015). 
As Clarissas em América duraram até a morte de seu último 
membro, em 2000. 
 Enquanto isso, na Inglaterra, Douglas Downes, Capelão do 
Worcester College, Oxford, deixou seu prestigioso emprego para 
morar com e cuidar dos sem-abrigo, homens desempregados (Br. 
Douglas chamou eles de "peregrinos"), vítimas da depressão depois 
da Primeira Guerra Mundial. Em 1921, o conde de Sandwich doou 
seu pavilhão de caça em Dorset como base para este ministério, e 
uma comunidade fundada lá era conhecida como a Irmandade de 
São Francisco de Assis (BSFA). Br. Douglas se juntou a este grupo 
em 1922 e tornou-se, relutantemente, seu líder, dirigindo o que foi 
chamado de "Home of St. Francis," agora Hilfield Friary. 
 Na década de 1920, na Índia, um grupo de cristãos, casados e 
solteiros, clérigos e leigos, começou uma comunidade chamada a 
Christa Seva Sangha, Comunidade do Amor de Cristo, liderada por 
um sacerdote inglês, Fr. Jack Winslow, onde membros anglos e 
indianos viviam juntos como uma família. Essa é a origem de parte 
da nossa Terceira Ordem, e a fonte de nossos Princípios. 
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 Um de seus líderes, Fr. Algy, adoeceu e teve de voltar para a 
Inglaterra. Lá, ele tentou, sem sucesso, formar pessoas para essa 
experiência revolucionária de vida comunitária na Índia. Falhando 
em sua intenção original, Fr. Algy foi para Dorset em 1936 e 
juntou-se com a comunidade do Br. Douglas. Dessa fusão nasceu a 
Sociedade de São Francisco. A Comunidade de São Francisco 
tornou-se parte dessa sociedade maior em 1963, e a Ordem de São 
Francisco do Pe. José se uniu com a sociedade em 1967, tornando-
se a província autónoma americana da Sociedade de São Francisco 
(rebatizada Província das Américas em 2003). 
 No Brasil, a Ordem de São Francisco foi sendo imaginada no 
Recife no ano de 1998 com a reunião de pessoas que sentiam o 
chamado a viver a espiritualidade franciscana na Diocese do Recife, 
que passaram a se reunir discutindo o que poderia ser feito. Ao 
mesmo tempo, sem que os do Recife soubessem, o Rev. Cesar 
Alves de São Paulo estava em comunicação com os frades Irmãos 
da Primeira Ordem da Sociedade de São Francisco. Pouco tempo 
depois, o Rev. Cesar passou um tempo com os frades ingleses em 
Hilfield. Ambos os passos progrediram, e depois em conjunto, foi 
fundada em 1999 a Ordem de São Francisco, tendo como Bispo 
Protetor o então Bispo Primaz da IEAB D. Glauco Soares, 
canonicamente reconhecida nas dioceses de São Paulo e do Recife. 
 Logo começou um sentimento de que a Ordem brasileira 
deveria se ligar à Ordem Franciscana já existente na Comunhão 
Anglicana, dentro do espírito de pertença e de obediência. Os 
ingleses então, por questão geográfica, sugeriram que os brasileiros 
se comunicassem com a então Província Americana. Foi redigido 
um documento de acordo no ano de 2003 e ratificado 
posteriormente em 2005, aprovado no Capítulo Provincial, que 
comprova a incorporação da Ordem de São Francisco através de 
seus membros, à Sociedade de São Francisco, com membros na 
Primeira e na Terceira Ordem. Em 2006, no Capítulo Inter 
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Provincial (mundial) da Terceira Ordem SSF (IPTOC), em 
Cantuária, Inglaterra, foi oficialmente aceita a incorporação da OSF 
e a criação da Região do Brasil da TSSF e da SSF (Primeira e 
Terceira Ordens). Somos fruto deste sonho, nascido 
simultaneamente em São Paulo e no Recife, e daí espalhado em 
todo o pais, de vivermos a espiritualidade franciscana dentro da 
IEAB e da Comunhão Anglicana.  
 Cada ramo provincial da nossa família da Terceira Ordem 
desenvolveu um estilo regional próprio, contudo mantendo muitas 
semelhanças. A mesma regra (que contém os Princípios, a 
Constituição e a Ordem das Admissões) se aplica a todos. A 
Província das Américas ainda mantém algo do corante que é o 
legado do Padre Joseph, em particular a exigência idônea que todos 
os membros rezem o Oficio Diário do Livro de Oração Comum. 
Em um retiro em outubro de 2013, a Terceira Ordem na região do 
Brasil iniciou o processo para desenvolver o seu próprio estilo e 
tornar-se uma nova província na família TSSF. 
 Entre os nossos terciários "ancestrais" são Thomas More, 
Joana d'Arc, O Cura d'Ars, Galvani, Volta, Dante, Crisotóforo  
Colombo, Liszt, Palestrina, Miguel Angelo,  Rafael, para não 
mencionar Santa Isabel da Hungria e São Luiz, embora a filiação 
dele está sendo debatida! Há também agora cerca de 50 membros 
de um ramo ecumênico da família franciscana (Ordem dos 
Franciscanos Ecumênicos), iniciado nos EUA pelo ministro da 
Igreja Unida de Cristo Dale Trana em 1985 depois que ela 
completou nosso programa de formação. Há também um grupo de 
terciários luteranos suecos que foi formado pela Província 
Europeia. Todos os franciscanos compartilham laços estreitos em 
nossa ampla família ecumênica, seja qual for o ramo do corpo de 
Cristo que seus membros podem representar.  
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Regra da Terceira Ordem  

da Sociedade de São Francisco 
 

 A Regra da Terceira Ordem da Sociedade de São Francisco 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 
observem a Regra. 
 A Regra consiste de três elementos: Os Princípios, As 
Constituições da SSF e TSSF, e A Ordem para Admissões e 
Renovações. 
 
 Os Princípios capturam o etos do que a Ordem deve ser. 
Eles tem aquelas qualidades franciscanas às quais nos esforçamos 
conformar nossas vidas. Os Princípios incluem a Obediência 
Comunitária, uma oração curta e simples que nos lembra 
diariamente nosso compromisso pessoal á Ordem. Nos lembra que  
nossa vida em comunidade é compartilhada com pessoas da mesma 
espiritualidade, embora com perspectivas diversas.  
 
 As Constituições da SSF e TSSF contém itens de interesse 
histórico e de procedimento. A Constituição da TSSF adiciona a 
regra da vida pessoal e o compromisso à Ordem mundial.  
 
 A Ordem para Admissões e Renovações representa o laço 
individual à comunidade mais ampla. Você pode encontra-lo na 
Parte II deste livrinho. 
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i.) Os Princípios  

+ 
A Obediência Comunitária 

 
Em todas as províncias da Terceira Ordem, esta oferenda de orações deve ser feita 
diariamente de forma exclusiva ou no contexto da Oração Matutina ou Vespertina. 

 
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. 
 

Ocorre aqui a leitura diária de Os Princípios. 
 

Ofereça aqui intercessões para os membros da TSSF.  
 

O oferecimento de oração pode continuar com a Oração Matutina ou Vespertina 
ou concluir com o seguinte: 

 
Que Nossa Bem-Aventurada Senhora ore por nós 

Que São Francisco ore por nós 
Que Santa Clara ore por nós 

Que todos os santos da Terceira Ordem orem por nós 
Que os santos anjos nos vigiem e nos favoreçam 

Que Nosso Senhor Jesus nos dê sua bênção e sua paz. 
Amém 

e 
A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, 

e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo 
sejam com todos nós para sempre. 

Amém 
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Os Princípios (para leitura diária) 

A base dos Princípios que seguem é a Regra da Christa Seva Sangha em Poona, na 
India. Sua sucessora, a Christa Prema Seva Sangha, teve como o seu ramo inglês a 

Irmandade do Amor de Cristo, St. Ives, Huntingdonshire, na Inglaterra; e este último, 
quando se uniu com a Irmandade de São Francisco de Assis, formando assim a 

Sociedade de São Francisco, transmitiu a Regra original. Esta versão foi revisada em 
Outubro de 1993. 

 
Dia 1 

PROVÍNCIA DO PACÍFICO 
Ilhas Salomão de Savo e Guadalcanal 

Todos os Aspirantes e Associados 
 

O Objetivo: Jesus disse “Eu garanto a vocês: Se o grão de trigo, ao 
cair na terra, não morrer, ficará sozinho. Mas, se morrer, produzirá 
muito fruto. Quem tem apego á sua própria vida, vai perdê-la; 
quem despreza a própria vida neste mundo, vai guardá-la para a 
vida eterna. Se alguém me servir a mim, que me siga. E onde eu 
estiver, aí também estará o meu servo. Se alguém serve a mim, o 
Pai vai honrá-lo.” (João 12: 24-26) 
 

Dia 2 
PROVÍNCIA DO PACÍFICO 

Ilhas Salomão de Ysabel e Malaita 
 

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. 
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Dia 3 
PROVÍNCIA DO PACÍFICO 

Ilhas Salomão de Makira e Republico de Vanuatu 
 

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. 
 

Dia 4 
PROVÍNCIA DO PACÍFICO 

Aotearoa/Nova Zelândia: Auckland, Waikato e Baía de Plenty 

O Objetivo (conclusão): Quando São Francisco encorajou a 
formação da Ordem Terceira, 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 Ordem Terceira tem como 
intenção permitir que as obrigações e condições da vida diária 
sejam conduzidas dentro deste espírito.  
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Dia 5 
PROVÍNCIA DO PACÍFICO 

Aotearoa/Nova Zelândia: Ilha Norte Central e Wellington 

O Primeiro Propósito da Ordem: Tornar Nosso Senhor conhecido e 
amado em toda parte 

A Ordem é fundada na convicção de que Jesus Cristo é a 
revelação perfeita de Deus; que a verdadeira vida se tornou possível 
para nós através de sua Encarnação e ministério, por sua Cruz e 
Ressurreição, e pelo envio de seu Santo Espírito. A Ordem acredita 
que é missão da igreja tornar o Evangelho conhecido de todos e, 
portanto, aceita a tarefa de trazer outros ao conhecimento de Cristo 
e a orar e a trabalhar pela vinda do Reino de Deus. 
 

Dia 6 
PROVÍNCIA DO PACÍFICO 

Aotearoa/Nova Zelândia: Nelson, Canterbury com Otago 

O Primeiro Propósito (continuação): O propósito principal dos 
terciários é, portanto, tornar Cristo conhecido. Isto molda suas 
vidas e atitudes de modo que reflitam a obediência daqueles a quem 
Nosso Senhor escolhe para estar com Ele, sendo enviados como 
suas testemunhas. Como eles, 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. 

 
Dia 7 

PROVÍNCIA DA ÁSIA-PACÍFICA 
Região de Queensland A e Queensland B 

O Segundo Propósito: Propagar o espírito de amor e harmonia 
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A Ordem se dispõe, em nome de Cristo, a derrubar as barreiras 
entre as pessoas e buscar a igualdade para todos. Os terciários 
aceitam como seu segundo propósito propagar o espírito de amor e 
harmonia entre todas as pessoas. Eles e elas são persuadidos a lutar 
contra a ignorância, o orgulho e o preconceito que fomentam a 
injustiça ou a parcialidade de qualquer forma. 

 
Dia 8 

PROVÍNCIA DA ÁSIA-PACÍFICA 
Nova Gales do Sul Regiões A e B 

O Segundo Propósito (continuação): 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 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 meios de realização pessoal. 
 

Dia 9 
PROVÍNCIA DA ÁSIA-PACÍFICA  

Victoria e Tasmânia 

O Segundo Propósito (conclusão): Os terciários estão preparados 
não só para defender a justiça social e a paz mundial, mas para 
colocar esses princípios na prática de suas próprias vidas, 
enfrentando alegremente todo desprezo e perseguição a que isso 
possa levá-los. 
 

Dia 10 
PROVÍNCIA DA ÁSIA-PACÍFICA 
Sul da Austrália a Oeste da Austrália 

O Terceiro Propósito: Viver em simplicidade 
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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. 
 

Dia 11 
PRIVÍNCIA DA ÁSIA-PACÍFICA 

Malásia, Singapura, Hong Kong e Tailândia 

O Terceiro Propósito -Viver em simplicidade (continuação): Os 
terciários, embora possuam propriedades e ganhem dinheiro para 
sustentar a si mesmos e a seus familiares, mostram-se verdadeiros 
seguidores de Cristo e de São Francisco pela disposição de viver 
em simplicidade e de partilhar com os outros. Eles reconhecem que 
alguns de seus membros podem ser chamados a seguir literalmente 
a São Francisco numa vida de extrema simplicidade. Todos, 
entretanto, aceitam evitar o luxo e o desperdício, e consideram suas 
posses como algo a eles confiados por Deus. 

 
Dia 12 

PROVÍNCIA DA ÁSIA-PACÍFICA 
Papua Nova Guiné 

O Terceiro Propósito -  Viver em simplicidade (conclusão): Os 
gastos pessoais das terciárias 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 
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no mundo e de seu envolvimento responsável de cada um deles 
nessa condição de penúria. Os terciários 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. 
 

 
Dia 13 

PROVÍNCIA DA ÁFRICA 
Uganda, Zimbábue 

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. 
 

Dia 14 
PROVÍNCIA DA ÁFRICA 

Tanzânia e Zâmbia 

A Primeira Forma de Servir: A Oração 
Os terciários buscam viver em uma atmosfera de louvor e 

oração. Elas aspiram 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. 
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Dia 15 
PROVÍNCIA DA ÁFRICA 

Lesoto 

A Primeira Forma de Servir (continuação): O centro da oração 
dos(as) Terciários(as) 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. 
 

Dia 16 
PROVÍNCIA DA ÁFRICA 

Cidade do Cabo, Cabo Oriental, Kokstad 

A Primeira Forma de Servir (conclusão): As pessoas Terciárias 
reconhecem o poder da oração intercessora para aprofundarem-se 
nos propósitos do reino de Deus, e, portanto, buscam mais 
profunda comunhão com Deus na devoção pessoal, intercedendo 
constantemente pelas necessidades de sua igreja e de seu mundo. 
Aqueles que têm muito tempo a sua disposição, reservam para a 
oração uma parte grande de suas vidas diárias. Aqueles com menos 
tempo não devem descuidar da importância da oração, guardando 
o tempo a ela dedicado sem interrupções. Por fim, os(as) 
Terciários(as) são encorajados(as) a utilizarem-se do sacramento da 
Reconciliação, através do qual a carga do pecado e dos erros 
passados é aliviada e a paz e a esperança restauradas. 
 

Dia 17 
PROVÍNCIA DA ÁFRICA  

Durban e Johannesburg 
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A Segunda Forma de Serviço: O Estudo 
“Esta é a vida eterna: que conheçam a Ti, o Único Deus 

verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo.” (João 17:3) 
O verdadeiro conhecimento é o conhecimento de Deus. Assim, 

as pessoas Terciárias dão prioridade ao estudo devocional das 
Escrituras como um dos meios predominantes para se adquirir o 
conhecimento de Deus que leva à vida eterna. 
 

Dia 18 
PROVÍNCIA DA ÁFRICA 

Gana 

A Segunda Forma de Serviço (conclusão): 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 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. 
 

Dia 19 
PROVÍNCIA DA EUROPA 

Suécia, Irlanda e Escócia 

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. 
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Dia 20 
PROVÍNCIA DA EUROPA 

Nordeste e Noroeste da Inglaterra 

 
A Terceira Forma de Serviço (continuação): As terciárias 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 têm para oferecer é 
refletir o amor de Cristo, que, em beleza e poder, é a inspiração e a 
alegria de suas vidas. 
 

Dia 21 
PROVÍNCIA DA EUROPA 
Midlands Oriental e Yorkshire 

As Três Notas da Ordem: Humildade, amor e alegria são as três 
notas que marcam as vidas das pessoas Terciárias. Quando estas 
características se tornam evidentes por toda a Ordem, seu trabalho 
irá frutificar. Sem essas notas, tudo que for tentado será em vão. 
 

Dia 22 
PROVÍNCIA DA EUROPA 
Inglaterra, central e oriental 

A primeira Nota: A Humildade 
As pessoas Terciárias 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 
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seus discípulos. Eles de maneira semelhante, buscam servir uns aos 
outros com humildade. 
 

Dia 23 
PROVÍNCIA DA EUROPA 

Inglaterra sudoeste e Londres, Inglaterra central sul 

A Primeira Nota  A humildade (continuação): confessa que nada 
temos que não tenhamos recebido e admite o fato de nossa 
insuficiência e de nossa dependência em Deus. É a base das 
virtudes cristãs. São Bernardo de Claraval disse: “Nenhuma casa 
espiritual pode se erguer um só momento senão sobre o 
fundamento da humildade.” É a primeira condição para uma vida 
alegre dentro de uma comunidade. 

 
Dia 24 

PROVÍNCIA DA EUROPA 
 Inglaterra Sudoeste, Gales, Midlands Severn oeste, Os Marches 

A Primeira Nota - A humildade (conclusão): As falhas que vemos 
nos outros são objeto de oração e não de crítica. Nós cuidamos 
para remover a trave de nosso próprio olho antes de nos 
oferecermos para remover o argueiro do olho dos outros. Nós 
estamos prontos a aceitar o último lugar quando nos for pedido e a 
voluntariar-nos a tomá-lo. Contudo, solicitados a executar trabalho 
para o qual nós nos sentimos indignos ou incapazes, nós não o 
recusamos com base na humildade, e com confiança aceitamos-o 
através do poder que se aperfeiçoa na fraqueza. 

 
Dia 25 

PROVÍNCIA DAS AMÉRICAS 
Estados Unidos e Porto Rico 

A Segunda Nota: O Amor 
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Jesus disse, “Eu dou vocês um mandamento novo: Amem-se 
uns aos outros. Assim como eu amei vocês, que vocês se amem 
uns aos outros. Se vocês tiverem amor uns aos outros, todos vão 
reconhecer que vocês sãos meus discípulos.” 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. 

 
Dia 26 

PROVÍNCIA DAS AMÉRICAS 
Brasil e Guiana 

A Segunda Nota (continuação): Portanto, as terciárias ansiam 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. 

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 nossa própria 
união comum com Cristo.  

 
Dia 27 

SOCIEDADE DE SÃO FRANCISCO 
Ministro Geral da Primeiras Ordens, Abadessa da Segunda Ordem 

Ministros Provinciais das Primeiras Ordens 

A Segunda Nota (continuação): A Terceira Ordem é uma 
comunidade cristã, cujos membros, embora variando na raça, na 
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educação e no caráter, estão unidos nessa comunidade viva e única 
através do amor partilhado em Cristo. Esta unidade de todos os 
que nele 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. 
 

Dia 28 
PROVÍNCIA DAS AMÉRICAS  

Caribe: Trinidad e Tobago, Republica Dominicana, Jamaica,  
Nevis e Costa Rica 

A Terceira Nota: A Alegria 
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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Dia 29 
PROVÍNCIA DAS AMÉRICAS  

Canadá 

A Terceira Nota (continuação): Esta alegria é um dom divino, 
proveniente da união com Deus em Cristo. Ela ainda permanece 
existindo mesmo em tempos de trevas e dificuldades, dando uma 
coragem animadora em face de desapontamentos e uma serenidade 
e confiança profundas no meio da doença e do sofrimento. 
Aqueles que a possuem, podem se alegrar na fraqueza, em meios a 
insultos, dureza e perseguições por causa de Cristo; pois quando 
nós estamos fracos, eis que, então nos tornamos fortes. 

 
Dia 30 

PROVÍNCIA DAS AMÉRICAS 
México 

As Três Notas 
A humildade, o amor e a alegria que marcam as vidas 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.  
 

Dia 31 
IRMÃOS E IRMÃS FRANCISCLARIANAS ATRAVÉS DO MUNDO 

Ministro Geral e Ministros Provinciais da Terceira Ordem 

 
Outras Ordens Franciscanas no mundo 
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Irmãos Franciscanos da Divina Providência (Porto Rico e 
 República Dominicana) 
Comunidade da Divina Compaixão (Zimbábue) 
Fraternidade Franciscana Coreana 
Irmandade Franciscana Coreana 
Os Pequenos Irmãos de São Francisco – Austrália 
Ordem de Santa Clara, Freeland, Reino Unido 
Ordem dos Franciscanos Ecumênicos 
Ordem Franciscana Secular – Católica Romana 
Ordem dos Franciscanos da Reconciliação (Ecumênicos – 
Comunhão Católica) 
 
Irmãos e Irmãs em outras Ordens Religiosas Cristãs da IEAB 
Ordem de São Tiago OST 
Ordem de Oblatos Beneditinos OSB 
Ordem de Anglicanos Franciscanos OAF 
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ii.1) A Constituição da 
Sociedade de São Francisco (SSF) 

 

PREÂMBULO 
 

1.1.  A Sociedade de São Francisco começou em 1937 em 
Cerne Abbas, Dorset, Inglaterra, da fusão da Fraternidade de 
São Francisco de Assis com a Fraternidade do Amor de Cristo, para 
formar a Primeira Ordem da Sociedade de São Francisco. 

 
1.2.  Em 1967, esta Primeira Ordem uniu-se com a 

comunidade correspondente na Igreja Episcopal dos 
Estados Unidos da América, a Ordem de São Francisco que 
tinha sido fundada em 1919 (sob o nome de Ordem dos Irmãos 
Pobres de São Francisco da Congregação Americana de Franciscanos). 

 
1.3.  Desde 1964, as irmãs da Comunidade de São Francisco, 

fundada em 1905, formaram uma parte constituinte da 
Sociedade, e em 1973 foram reconhecidas como as Irmãs da 
Primeira Ordem da Sociedade de São Francisco. 

 
1.4.  A Segunda Ordem da Sociedade tem incluído duas 

irmandades: desde sua fundação, em 1947, na Inglaterra, a 
clausurada Comunidade de Santa Clara e, desde 1969 até seu 
fim em 2000, uma comunidade correspondente nos Estados 
Unidos da América, a Ordem das Clarissas Pobres da Reparação, 
fundada em 1922. Desde 1996 até sua desativação em 1999, 
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a Comunidade de Clara em Austrália era reconhecida como 
uma comunidade da Segunda Ordem em formação. 

 
1.5.  A Terceira Ordem, consiste em homens e mulheres em 

vida secular, e começou quando as primeiras comunidades 
franciscanas foram fundadas nas diferentes partes da 
Comunhão Anglicana. A Terceira Ordem da Sociedade de 
São Francisco tem existido desde o início da Sociedade 
mesma. 

 

DEFINIÇÕES 
 

2.1     A Sociedade de São Francisco inclui: 
Os Irmãos da Primeira Ordem;  
As Irmãs da Primeira Ordem; 
As Irmãs da Segunda Ordem; 
Os Irmãos e Irmãs da Terceira Ordem. 

 
2.2     Os irmãos da Primeira Ordem são chamados da Sociedade 

de São Francisco (SSF), as irmãs da Primeira Ordem são 
chamadas da Comunidade de São Francisco (CSF). As membras 
da Segunda Ordem são chamadas da Comunidade de Santa 
Clara (OSC). Os Irmãos e Irmãs da Terceira Ordem são 
chamados da Terceira Ordem da Sociedade de São Francisco 
(TSSF). 

 

GOVERNO 
 

3.1     Um Protetor Geral de toda a Sociedade será eleito entre 
os Bispos Protetores Provinciais, numa reunião comum dos 
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Capítulos das Primeiras Ordens, após consulta com a 
Segunda Ordem e a Terceira Ordem. 

 
3.2     O trabalho e governo da Sociedade de São Francisco 

estarão como um todo debaixo da supervisão do Bispo 
Protetor Geral. 

 
3.3     Cada parte constituinte da Sociedade é governada por sua 

própria Constituição, Estatutos e Capítulos, e por aqueles 
chamados a administrar a Regra dessa no serviço da 
Sociedade. 

 
3.4     É de responsabilidade do Ministro Geral da Primeira 

Ordem, da Abadessa da Segunda Ordem e do Ministro Geral 
da Terceira Ordem manter conjuntamente a unidade da 
Sociedade. Eles escolherão um deles para convocar reuniões 
do grupo quando necessário. Esse Ministro servirá por um 
período de três anos ou até não ter mais os pré-requisitos 
necessários, e pode ser reeleito. Se o grupo não puder se 
reunir, os seus assuntos podem ser negociados através de 
correspondência. 

 
3.5     É de responsabilidade do Ministro Provincial dos Irmãos 

da Primeira Ordem, o Ministro Provincial das Irmãs da 
Primeira Ordem, a Abadessa da Segunda Ordem, e o 
Ministro Geral da Terceira Ordem manter conjuntamente a 
unidade da Sociedade na sua Província. 

 

FINANÇAS 
 

4.1     Nenhum dinheiro é mantido especificamente dentro da 
ou juridicamente pela Sociedade de São Francisco. As partes 
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constituintes da Sociedade são responsáveis individualmente 
pelas suas operações financeiras e econômicas.  

  

PATRONOS 
 

5.1     A Sociedade se coloca sob o patronato da Bem 
Aventurada Virgem Maria, São Francisco de Assis e Santa 
Clara de Assis. Seus dias festivos serão observados com 
devoção especial. 

  

MUDANÇAS NESTA CONSTITUIÇÃO 
 

6.1      Esta Constituição pode ser emendada pelo acordo das 
partes constituintes da Sociedade de São Francisco, o qual 
será encaminhado ao responsável para convocar reuniões 
mencionado no parágrafo 3.4. 
 

Este texto foi ratificado pelas partes constituintes da Sociedade de São Francisco em 
1998 e inclui retificações adotadas em 2001. 

 
 

ii.2) A Constituição da TSSF 
 

1. A ORDEM 
 
1.1.a  A Terceira Ordem da Sociedade de São Francisco (TSSF) 

vem originalmente do recomeço dentro da Comunhão 
Anglicana no século vinte dos Irmãos e Irmãs de Penitência 
originalmente fundados por São Francisco. 

 



 

31 

 

31 

1.1.b.  A Terceira Ordem se coloca sob o patronato da Bem 
Aventurada Virgem Maria, São Francisco de Assis e Santa 
Clara de Assis, cujas festas devem ser especialmente 
observadas. 

 
1.1.c  A Regra da Terceira Ordem é composta pelos Princípios, 

pela Constituição e pela forma de Profissão e Renovação da 
Terceira Ordem. 

  i) Os Princípios são a versão atual da Regra do Christa 
Seva Sangha como estabelecido nos ‘Documentos Fonte’. 
  ii) A Constituição define a forma e a prática da 
Terceira Ordem com respeito aos Princípios. 
  iii) A forma de Profissão e Renovação é autorizada 
pelo Capítulo Interprovincial. 

 
1.1.d  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. 

 
1.1.e  Os Princípios, em conjunto com a Regra Pessoal de Vida, 

são o foco do compromisso e renovação para todos os 
terciários. 

 
1 .2  A Terceira Ordem da Sociedade de São Francisco é 
 organizada em Províncias. 
 
1.3.a   Um dos Ministros Provinciais deve ser o Ministro Geral 

da Terceira Ordem. O Ministro Geral designará outro Ministro 
Provincial que servirá como Ministro Geral Assistente. 

 
1.3.b  O Ministro Geral é a Cabeça funcional da Terceira 

Ordem através do mundo, sendo seu servo. 



 

32 

 

32 

 
 
1.3. c  É de responsabilidade do Ministro Geral: 

i) assegurar que a Constituição da Terceira Ordem 
seja observada. 

ii) ajudar na coordenação da vida interprovincial da 
Terceira Ordem. 
  iii) agir como Convocador para os outros Ministros 
Provinciais em todos os assuntos da política e prática 
interprovinciais da Terceira Ordem. 
  iv) assegurar que os Capítulos Interprovinciais sejam 
convocados conforme a Constituição. 

 
1.3.d  O Ministro Geral pode assistir e votar em qualquer 

reunião de qualquer Capítulo Provincial. 
 
1.3.e  O Ministro Geral será eleito pelo Capítulo Interprovincial 

da Terceira Ordem, e um novo Ministro Provincial será eleito 
o mais breve possível pela Província afetada. 

 
1.3.f   Quando o ofício de Ministro Geral ficar vacante entre 

reuniões do Capítulo Interprovincial haverá um voto postal 
pelo mesmo eleitorado, isto é, os Ministros Provinciais, os 
Capelães Provinciais e um terceiro membro eleito de cada 
Província. Um Bispo Protetor agirá como oficial destinatário 
para um voto postal. 

  i) O Ministro Geral permanecerá no cargo 
inicialmente por três anos. 
  ii) O Ministro Geral pode permanecer no cargo por 
um termo adicional de três anos.  
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1.4.a  Haverá um Capítulo Interprovincial da Terceira Ordem 
para coordenar as atividades da Ordem pelo mundo. 

 
1.4.b  Reuniões do Capítulo Interprovincial serão convocadas 
 pelo Ministro Geral  

  i) a pedido de pelo menos duas Províncias, ou  
 ii) em qualquer evento nos intervalos que não 

excedem seis anos. 
 

1.4.c   i) O Ministro Geral presidirá todas as reuniões  
  do Capítulo Interprovincial. 

  ii) Cada Província deve ser representada no Capítulo 
Interprovincial pelo Ministro Provincial, Capelão 
Provincial ou seus representantes e um outro membro 
terciário professo, escolhido de acordo com o 
procedimento estabelecido nos Estatutos de cada 
Província. 

 
1.4.d  Os Ministros Provinciais agirão em conjunto como um 

corpo executivo do Capítulo Interprovincial. Suas decisões 
serão informadas a e ratificadas por todos os Capítulos 
Provinciais e pelo Capítulo Interprovincial quando este se 
reunir. 

 
1.4.e  A Terceira Ordem terá um Fundo Central que será 

governada de acordo com as provisões do Apêndice A. 
 

2. MEMBROS DA ORDEM 
 
2.1.a  Terciários da Sociedade de São Francisco devem ser 

normalmente membros comungantes da Comunhão Anglicana 
ou de igrejas em comunhão com a Sé de Cantuária. 
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2.1.b  Pedidos de adesão de membros comungantes de outras 

igrejas devem ser feitos ao Bispo Protetor da Província em 
questão, que dará sua resposta conforme a Constituição da 
Sociedade de São Francisco. 

 
2.2.a   A Terceira Ordem reconhece dois graus de membresia: 
Noviços e Professos. 
 
2.2.b  i) O Noviciado normalmente tem dois anos de  
  duração. 

  ii) Nenhuma pessoa abaixo da idade de 18 anos pode 
ser noviça exceto quando aprovado nos Estatutos 
Provinciais de cada Província. 
  iii) Postulantes podem ser admitidos ao Noviciado 
quando eles mantiverem uma regra provisória de vida 
durante pelo menos seis meses. 

 
2.2.c  Na Profissão, os terciários se comprometem com Cristo 

dentro da Terceira Ordem com intenção vitalícia. 
 
2.3.a  Admissões para a Postulância devem ser aprovadas pelo 

Capelão Provincial em questão, a menos que os Estatutos de 
cada Província estabeleçam outra norma. 

 
2.3.b  Aqueles a serem Professos devem ser eleitos para a 

Profissão pelo Capítulo Provincial da Província em questão, 
exceto se os Estatutos de cada Província estabeleçam outra 
norma. 
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2.3.c  Noviciados, Profissões e Renovações devem, sempre que 
possível, acontecer com Eucaristia, usando a liturgia aprovada 
para este propósito. 

 
2.3.d Noviciados e Renovações normalmente serão aceitas por 
 um Terciário Professo. 
 
2.3.e  Profissões normalmente podem ser recebidas por um 

Terciário Professo depois da eleição pelo Capítulo da 
Província em questão, e será comprovado pelo dar e receber 
da Cruz Profissional. 

 
2.4.a  A resignação de um Terciário Professo e liberação das 

obrigações da Profissão requerem a permissão do Capítulo da 
Província em questão. 

 
2.4.b  O Capítulo de uma Província pode iniciar a liberação da 

Ordem de qualquer Terciário Professo. Isto será feito 
conforme os Estatutos da Província. 

 

3. AS PROVÍNCIAS 
 
3.1   Novas Províncias serão formadas pelo Capítulo 
 Interprovincial da Terceira Ordem. 
 
3.2    Dentro de cada Província, a Terceira Ordem é protegida 

pelo Bispo Protetor designado pelo Capítulo Provincial 
daquela Província pelo termo inicial de seis anos, renovável a 
critério daquele Capítulo. 

 
3.3.a  Em cada Província haverá um Capítulo que será o corpo 

legislativo para aquela Província. 
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3.3.b  Cada Província preparará seus próprios Estatutos 

governando sua organização e trocará cópias para informação 
com as outras Províncias. 

 
3.3.c  A formação de uma nova Província deve ser determinada 

pelos Ministros Provinciais, e depois disso conforme os 
Estatutos da nova Província como aprovado pelo Capítulo de 
esta. 

 
3.3.d No discernir a vontade de Deus para o crescimento e o 

desenvolvimento da Ordem através da formação de uma nova 
Província, os Ministros Províncias tomarão conta do seguinte:  

  i) Se já existe um capitulo em funcionamento. 
  ii) A medida na qual a Província emergente está 
assumindo responsabilidade para a formação, incluindo a 
enculturação de matérias de formação e desenvolvendo 
processos para ela fazer a própria formação (isso é, 
desenvolver os próprios matérias e não simplesmente 
traduzir). 
  iii) Desenvolvimento de lideranças e estruturas de 
liderança. 
  iv) Se reconhecem que formam parte da Ordem no 
seu sentido mais amplo 
  v) A justificativa para a mudança. 
  vi) Estruturas e procedimentos em funcionamento 
que estão sendo desenvolvidos nos seus estatutos. 
  vii) Um numero mínimo viável. 
  viii) Como isso beneficia a Ordem inteira. 

 

4. DIREÇÃO ESPIRITUAL E REGRA DE VIDA 
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4.1.a  Cada membro da Terceira Ordem deve ter que ter um 
Diretor Espiritual, que normalmente tem a seu vez o seu 
próprio Diretor Espiritual e aceita os ‘Princípios’ como a base 

 da direção. 
 
4.l.b  Cada Noviço da Terceira Ordem deve respond a um 

Conselheiro de Noviços que ajudará com a formação do 
Terciário na vida franciscana. 

 
4.2.a  Cada membro da Ordem Terceira 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   5. Retiro 
2. Penitência     6. Estudo 
3. Oração Pessoal   7. Simplicidade 
4. Autonegação  8. Trabalho   9. Obediência 

 
4.3.a  Como um sinal do seu compromisso e renovação, os 

membros da Terceira Ordem renovarão o seu compromisso 
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anualmente para viver de acordo com os Princípios como 
expressado 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 a Regra 
Pessoal de Vida ser revista, se for preciso. 

 
4.3.c  Membros da Terceira Ordem farão um relatório pelo 

menos anualmente sobre sua vida conforme os Princípios 
como expressado na sua Regra Pessoal de Vida da maneira 
colocada nos Estatutos da sua Província. 

 
4.4   Aqueles admitidos ao Noviciado estão comprometidos 

como Membros da Família Franciscana dentro da Terceira 
Ordem, aceitando a autoridade do seu Capítulo Provincial e 
daqueles que mantiverem Ofícios Pastorais na sua Província e 
devem buscar humilde e alegremente crescer na sua vocação. 

 

5. EMENDAS À CONSTITUIÇÃO 
 
5.1    Emendas e Apêndices à Constituição podem ser 

propostos por um Capítulo Provincial e serão submetidos por 
escrito ao Ministro Geral para circulação para as outras 
Províncias. 

 
5.2   Sujeitas à aprovação de todas as Províncias, tais emendas 

serão ratificadas pelo Capítulo Interprovincial da Terceira 
Ordem. 

 
5.3  Esta versão da Constituição é aquela emendada pelo 
 Capítulo Interprovincial de 2011. 
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Apêndice A: FUNDO CENTRAL DA TSSF 
 
OBJETIVOS: 
1.   Viabilizar o comparecimento dos representantes 

provinciais nas reuniões interprovinciais. 
2.   Pagar as despesas do Ministro Geral da Terceira Ordem 
 ao visitar a Terceira Ordem. 
3.    Pagar as despesas daqueles comissionados para cuidar de 

Terciários isolados na discrição dos Fiduciários. 
4.   Fazer bolsas para outros trabalhos aprovados que estão 

conforme os propósitos gerais da Terceira Ordem. 
5.   Quando as reservas forem suficientes para cobrir os 

possíveis custos dos Objetivos 1 a 4, bolsas podem ser feitas 
para alcançar os objetivos da Sociedade de São Francisco. 

 

FIDUCIÁRIOS: 
1.  O Ministro Geral, TSSF (Presidente) 
2.   O Ministro Provincial da Província Europeia se o 

Ministro Geral é de outra Província. Se o Ministro Geral for da 
Província Europeia, um Ministro Provincial de outra província 
será eleito pelos Ministros Provinciais. 

3.   O Bispo Protetor da Província Europeia. 
4.  O Tesoureiro da Província Europeia com voz mas sem 
 voto. 
 

O FUNDO: 
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1.   Uma declaração de contas do Fundo Central, com 
detalhes de bolsas e renda, será enviada anualmente a todos os 
Ministros Provinciais. 

2.  Serão feitas bolsas com a aprovação de três Ministros 
 Provinciais. 

RENDA: 
1.   Doações das Províncias da Terceira Ordem. 
2.    Doações de grupos ou indivíduos, especialmente aqueles 

que desejam ver as Províncias da Terceira Ordem avançando 
juntas na sua vocação franciscana. 

3.    Qualquer dinheiro recebido de Fideicomissos, ou 
qualquer outra entidade legal, para os propósitos gerais do 
Fundo Central da Terceira Ordem. 

 

SECRETÁRIO E TESOUREIRO: 
1.   O Fundo Central da Terceira Ordem terá um Secretário, 

que também funcionará como seu Tesoureiro. 
2.   O Secretário/Tesoureiro será um Terciário da Província 

Europeia nomeado pelos Fiduciários, sob indicação de 
Ministro Provincial, Província Europeia. 

3.  O Secretário/Tesoureiro: 
   (a) receberá todas as doações ao Fundo. 
   (b) manterá um relatório contável de todas as transações 

do Fundo. 
   (c) mandará enviar anualmente a todos os Ministros 

Provinciais um extrato de contas, com detalhes de bolsas e 
renda. 

   (d) encaminhará pedidos de bolsas aos Ministros 
Provinciais para as suas considerações. 

   (e) comparecerá às reuniões dos Fiduciários. 
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4. O ano fiscal terminará o dia 31 de maio para conformar-se ao 
 ciclo contável da Província Europeia. 
 

 
iii. A Ordem para Admissões e Renovações 

   O texto pode seja encontra-se na pagina 125 do livrinho. 

A Regra de Vida Pessoal 
 

 Conforme com a Constituição da TSSF, seção 4. Direção Espiritual e 
Regra de Vida, “cada membro da Terceira Ordem deve ter e manter uma Regra 
Pessoal de Vida e que a Regra Pessoal de Vida regularmente incluirá algum 
compromisso, claramente declarado, em cada uma das [nove] áreas” especificado em 
4.2.d (p.37). 

 

EXPLANAÇÃO 
 O que desejamos é buscar a alegria de servir a Jesus na 
Comunhão diária, 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 Franciscana é fazer irmãos que estejam neste 
mesmo espírito. A Regra não pode ser tida como um fim em si 
mesma, mas 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.  
 Há uma Regra de Vida com 9 áreas adaptada às condições 
brasileiras que cada um deve assumir, de forma concreta e 
especifica, de acordo com suas possibilidades que são diferentes 
porque somos diferentes e temos diversas disponibilidades ou 
limitações. A função do Companheiro Espiritual é, na oração, 
buscar a melhor forma que cada um tem de se fazer franciscano 
e parte desta comunidade.  
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PADRÃO PARA ESCREVER A REGRA PESSOAL DE VIDA 
 

1. Eucaristia: Viver a alegria de receber Jesus no Sacramento do 
Amor e da Presença: o pão que desceu do céu e que diariamente 
está disponível para nos fortalecer e consolar. Aproveitar, como 
Francisco, intensamente esta possibilidade de intimidade com 
Deus. A regra é: quanto mais, melhor.  
 
2. Reconciliação: (ao invés de Penitência) Pedir de coração 
contrito perdão a Deus e aos irmãos dos nossos equívocos. A vida 
comunitária exige um constante refazer de nossas posições, 
disponibilidade e escuta. Quem nos faz escutar as outras pessoas e 
rever nossas ações é o Espírito Santo, motor da reconciliação entre 
fiéis, e que nos motiva a pensar sobre privilégios e injustiças entre 
as pessoas. 
 
3. Oração Pessoal: Trata-se de um momento de escuta e louvor. 
É preciso deixar que o silêncio penetre um pouco a cada dia, 
vencer o redemoinho do cotidiano que nos arrasta para o ativismo 
e romper com a lógica do ruído para permitir que Deus se faça 
presente. Shema Israel Adonai Eloeinu, Adonai Ehad: Escuta Israel 
Adonai é seu Deus, Adonai é um. 
 
4. Doação de si mesmo: (ao invés de Autonegação) É a disciplina 
do SIM. Significa dizer sim a Deus e às outras pessoas, priorizando 
quem sofre com a pobreza e a exclusão. Assumir um estilo pessoal 
de vida da disponibilidade, gratuidade e generosidade. Ser agente da 
paz, desejar o bem, querer bem, a exemplo de Maria que disse SIM 
e possibilitou o mistério da encarnação e a redenção de todos. É ter 
gratidão pelos dons e superação de dificuldades pessoais 
(resiliência).  



 

43 

 

43 

 
5. Retiro: Pelo menos uma vez por ano, deve-se ter um largo 
momento de meditação e oração. Trata-se de uma oportunidade de 
crescimento, experiência de paz e louvor a Deus. Retiro também é 
descanso, refazer-se física e emocionalmente e buscar o 
crescimento espiritual. Um(a) franciscano(a) é alguém que cuida de 
si para poder melhor amar às pessoas. 
 
6. Estudo: Deus se revela na história da humanidade. A história da 
revelação é nossa herança primeira de filhos e filhas de Deus. Aqui 
há espaço para a leitura da Bíblia, da história da Igreja, da vida dos 
santos e santas e da tradição franciscana. Entretanto, a dimensão 
do estudo e do aprofundamento pode ser compreendida de modo 
mais abrangente. Na vida franciscana é desejável que busquemos 
conhecer outras tradições religiosas, filosofia, ciências e artes com 
igual zelo, permitindo uma compreensão de mundo que nos 
permita dialogar, criticar e participar da construção da cultura. 
 
7. Simplicidade: Devemos buscar o essencial e deixar de lado o 
que não é tão importante, não se importando em ter muitas coisas. 
Tudo aquilo que tivermos deve ser colocado em benefício das 
outras pessoas e da comunidade. Precisamos compartilhar a mesa, 
dividir despesas, doar o que não é necessário e viver uma pobreza 
abençoada, tendo como mestre aquele que não tinha onde repousar 
a cabeça. Viver uma vida simples com respeito ao meio ambiente, 
sustentável e alegre. Há momentos em que há de resignar-se diante 
daquilo que não pode ser mudado e simplesmente aceitar 
limitações. 
 
8. Trabalho: É preciso servir às outras pessoas no cotidiano de 
nossa ação, e utilizar nossos talentos, habilidades e profissões para 
melhor seguir a Jesus na atenção e cuidado com outros seres 
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humanos e com o planeta. Deve-se cuidar das relações 
interpessoais que mantemos ao longo do dia e garantir qualidade 
naquilo que produzimos porque somos co-criadores, isto é, somos 
chamados a transformar o mundo num lugar de igualdade, 
comunhão, dignidade, beleza e paz. 
9. Fidelidade: (ao invés de Obediência) É o acolhimento a Deus, 
ao Evangelho e à Comunidade, dialogando com irmãos e irmãs 
para discernir coletivamente a vontade de Deus e o chamado 
particular que nos é dirigido. Cada terciário(a) deve ter um(a) 
companheiro(a) espiritual para orientar em sua vida cristã, ler 
diariamente os princípios da TSSF e contribuir financeiramente, de 
forma regular, para com a Ordem. 
 

MINHA REGRA DE VIDA PESSOAL 
 
1. Santa Eucaristia 

2. Reconciliação: (ao invés de Penitência) 

3. Oração Pessoal  

4. Doação de si mesmo: (ao invés de Autonegação)   

5. Retiro 

6. Estudo 

7. Simplicidade 
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8. Trabalho 

9. Fidelidade: (ao invés de Obediência) 

Sobre Direção Espiritual 

 
 Conforme com a Constituição da TSSF, seção 4. Direção Espiritual e 
Regra de Vida.  
 De Um Guia Franciscano para Diretor Espiritual, TSSF, Província das 
Américas, Rev. Robert Goode, 1991. Revisado de 2000. 

 
Os diretores 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, apreciamos sua vontade 
de ajudar. Sem direção, todos corremos risco da autodesilusão e 
caímos à margem da jornada espiritual. Não há nada tão 
importante para nossa saúde espiritual como um bom diretor 
espiritual. 
 

Fundamentos para o diretor espiritual se lembrar: 

● “A experiência religiosa é para a direção espiritual assim 
como a comida é para cozinhar. Sem comida não pode 
haver nenhuma arte culinária. Sem experiência religiosa não 
pode haver nenhuma direção espiritual”. (Barry e Connolly) 

● A direção 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 direção é confidencial e não 
deve ser compartilhado fora da relação. 
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● 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 direção 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 outro diretor. 

● 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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Governo da Província e da Região 
 

Francisco começou com um grupo informalmente organizado 
de "irmãozinhos". Não era sua intenção ter uma grande 
organização com um governo e regras. Então, eles eram apenas 
alguns almas zelosos que procuravam seguir Nosso Senhor de um 
modo novo e maravilhoso. Francisco não tinha ideia de que o 
pequeno grupo iria crescer de dois ou três para cinco mil no espaço 
de apenas cinco anos. Quando isso aconteceu, e a necessidade de 
maior estrutura surgiu, Francisco ficou francamente horrorizado. 
Ele entrou em um período de secura profunda e abdicou 
completamente de sua própria liderança na Ordem. Como 
continuidade da família de nosso Pai Francisco, também nós, às 
vezes, ficamos desconfortáveis com um "governo", mas é preciso 
uma grande quantidade de trabalho e compromisso por parte de 
muitos membros para fazer o trabalho da Terceira Ordem.  

A Província das Américas, que inclui nossa região do Brasil, é 
uma das cinco províncias da TSSF mundial. O Capítulo 
Interprovincial da Terceira Ordem (IPTOC) coordena as atividades 
e práticas da Ordem em todo o mundo.  

O Ministro Geral da TSSF (eleito pelo IPTOC) faz a 
supervisão de todas as províncias da TSSF. A cada seis anos, três 
representantes (Ministro Provincial, capelão e um membro 
professo eleito) de cada província se encontram para revisar e 
coordenar a vida e obra de todas as Províncias. Cada província tem 
seu próprio Ministro Provincial, Capítulo e caráter único, mas 
todos nós somos membros de uma Ordem trabalhando em 
conjunto. 

A região do Brasil, em vias de tornar-se uma província, tem 
seu próprio Ministro Regional, capítulo e caráter único. Seguem as 
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informações sobre o governo da Província das Américas e da 
Região do Brasil. 

 
1. O Governo Provincial da Província das Américas 

 
Oficiais Administrativos: 

• Ministro Provincial: supervisiona o bem-estar desta província 
TSSF; nomeado pelos membros e eleitos pelo Capítulo. 
• Secretário: assiste o Ministro Provincial; compila e publica as 
atas do Capítulo, diretório, registros e outras publicações; 
nomeado pelo Ministro Provincial e ratificado pelo capítulo. 
• Tesoureiro: recolhe doações e desembolsa os fundos; 
contador; nomeado pelo Ministro Provincial e ratificado pelo 
capítulo. 
• Bispo Protetor: atua como nosso árbitro e advogado; 
convidado pelo Ministro Provincial e ratificado pelo capítulo. 
 

Oficiais pastorais: 
• Capelão: líder pastoral da província; supervisiona o cuidado 

pastoral e a formação; nomeado pelo Ministro Provincial e 
ratificado pelo capítulo.  

• Diretor de Formação: supervisiona o programa de formação, 
exercendo funções de Capelão; nomeado pelo Ministro Provincial e 
ratificado pelo capítulo.  

• Coordenador de Fraternidade: supervisiona e fornece 
recursos para as fraternidades; nomeado pelo Ministro Provincial e 
ratificado pelo capítulo. 

+ Sete membros eleitos do Capítulo; eleitos pelos membros 
professos.  

+ Visitador da Primeira Ordem: atua como contato com os 
frades da Primeira Ordem e Irmãs, pessoa de intermediação. Eles 
assistem e participam de reuniões do Capítulo, mas não têm voto. 
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Todos os membros do Capítulo têm mandatos de três anos e 
podem servir por dois mandatos consecutivos. 
Outros Líderes 

• Assistente do Capelão: supervisiona os Capelães de Área (a 
quem os Professos se reportam). 

• Capelães de área: recebem relatórios dos Professos e 
fornecem recursos pastorais regionais.  

• Diretores Assistentes de Formação:  trabalha sob e com o 
Diretor de Formação para administrar o programa de formação. 

• Conselheiros de Formação: prestam aconselhamento aos 
postulantes e noviços. 

• Secretário-Consultivo: responde às consultas; envia pacotes 
de informações. 

• Editor, Franciscan Times: edita o boletim Franciscan Times. 
• Bibliotecário: mantém uma extensa biblioteca por e-mail.  
• Arquivista: mantém os arquivos provinciais. 
 

2. O Governo da Região do Brasil: 
 
Oficiais Administrativos 

• Ministro Regional: supervisiona o bem-estar desta região da 
TSSF e trabalha com o Ministro Provincial; eleito pelo Capítulo 
regional. 

• Secretário: assiste o Ministro Regional; compila e publica as 
atas do Capítulo, diretório, registros e outras publicações; eleito 
pelo capítulo. 

• Tesoureiro: recolhe doações e desembolsa os fundos; 
mantém registros dos fundos; eleito pelo capítulo. 

• Bispo Protetor: atua como nosso árbitro e advogado; 
convidado pelo Ministro Regional e ratificado pelo capítulo. 
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Oficiais pastorais 

• Capelão: líder pastoral da província; supervisiona o cuidado 
pastoral, e formação; nomeado pelo Ministro Regional e ratificado 
pelo capítulo. 

• Diretor de Formação: supervisiona o programa de formação, 
exercendo funções de Capelão; nomeado pelo Ministro Regional e 
ratificado pelo capítulo.  

• Animador de Fraternidade: supervisiona e fornece recursos 
para as fraternidades; nomeado pelo Ministro Regional e ratificado 
pelo capítulo.  

• Visitador do Capítulo Provincial: atua como contato com a 
Província, pessoa de intermediação; Assiste e participa de reuniões 
do Capítulo no EUA, pode ser uma oficial, fala inglês.  

 
Geral 

+ Membros quem participar do retiro anual regional compõe o 
Capítulo do mesmo ano. 

+ Visitador da Primeira Ordem atua como contato com os 
frades da Primeira da Ordem e Irmãs, pessoas de recursos. Eles 
assistem e participam de reuniões do Capítulo, mas não têm voto.  

 
Outros Líderes 

• Diretor de Formação Assistente: trabalha sob e com o 
Diretor de Formação para administrar o programa de formação.  

• Secretário Consultivo: responde às consultas; envia folhetas 
de informações. 

 
Em ambos, na Província e Região, os Oficiais tentam fazer-se 

disponíveis para todos os membros da Ordem por correio, 
telefone, eletrônica e pessoalmente. Eles visitam o maior número 
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de Convocações conforme seus orçamentos e cronogramas 
permitam. Desta forma, eles também fornecem ligação com todas 
as partes da comunidade provincial. 

O capítulo provincial se reune uma vez ao ano, próximo a 
festa de S. Francisco (4 de outubro). 

Durante o ano, funciona um Comitê composto pelo Ministro 
Provincial/Regional, Capelão, Diretor de Formação, Secretário, 
Coordenador de Fraternidade e um membro eleito do capítulo, 
escolhido pelos membros eleitos do Capítulo para as atividades 
correntes e as emergências entre as reuniões do Capítulo. Os 
oficiais devem ser membros professos, mas não precisam ser 
ordenados. Leigos e clérigos são iguais. 

Os Estatutos são o livro de normas. Eles são projetados para 
definir as coisas de uma forma cuidadosa, mas em geral, com 
espaço para interpretação extensiva. Eles fornecem uma espécie de 
definição mínima irredutível da estrutura da Ordem na Província 
das Américas e na Região do Brasil. O Estatuto 
Provincial/Regional aumenta e muda como a visão franciscana se 
desenvolve. Está incluída uma descrição da responsabilidade dos 
oficiais e sua eleição ou nomeação. As revisões são comuns e são 
feitas conforme a necessidade. As Normas servem de memória 
coletiva do capítulo. Elas consistem de ações tomadas pelo capítulo 
que não são de natureza legal. 

Os itens de pauta do Capítulo vêm da agenda do Ministro 
Provincial/Regional e dos interesses dos membros. A agenda do 
Ministro Provincial/Regional geralmente inclui itens como 
propostas dos membros do Capítulo, materiais interprovinciais que 
necessitam de ratificação, ratificação de novos oficiais, relatórios de 
vários oficiais do Capítulo e outras preocupações. 

Alguns meses antes do capítulo, o secretário lembra aos 
membros da próxima reunião e solicita todos os itens que as 
pessoas desejam ser tratados antes do capítulo. A cada item que o 



 

52 

 

52 

capítulo é convidado a avaliar é dada uma consideração cuidadosa. 
Às vezes, essas solicitações chamam a atenção para uma 
necessidade real a que o capítulo não atentou. Se você acha que o 
capítulo deve incluir algo na sua pauta não hesite em enviar o seu 
pedido ao Secretário Provincial. 

Muitas pessoas estão envolvidas na realização do trabalho da 
Terceira Ordem. Como um membro haverá muitas maneiras que 
você pode participar e servir para fazer a TSSF uma comunidade 
mais fiel. Você pode contribuir muito para a vida da TSSF em sua 
fraternidade local, no planejamento e ajudando no retiro regional e 
de outras maneiras. Basta perguntar! 
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Oração da Manhã 
  

 O oficiante pode ser leigo(a) ou clérigo(a). 
 

ACOLHIDA 
 Porque somente uma coisa é necessária, eu dou testemunho 
disso e o encorajo, pelo amor de Quem se ofereceu como um 
sacrifício santo e agradável de forma que você sempre se lembre de 
sua resolução e esteja consciente de como você começou.  
 (São Francisco) 

 

SENTENÇA INICIAL: A OBEDIÊNCIA COMUNITÁRIA 
 
 Nós te adoramos, ó Cristo, aqui e em todas as tuas 
igrejas pelo mundo inteiro; e te bendizemos, porque pela tua 
santa cruz redimiste o mundo. 
 
 A leitura diária de Os Princípios e intercessões da comunidade de TSSF deve ser 

lida aqui (ver paginas 13-26) 

 
A leitura do Dia ___ de Os Princípios. 
 
Hoje, oremos pela Província de ... ,  
 e para os membros...(ver o Diretório). 
 
O Deus, nós te damos graças pela a Terceira Ordem da Sociedade 
de São Francisco. Concede, nós oramos, que sendo unidos em 
comunidade e de oração, nós teus servos glorifiquemos teu santo 
nome segundo os exemplos de São Francisco e Santa Clara, e 
ganhemos outros para o teu amor; por Jesus Cristo nosso Senhor. 
Amém. 
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 A Confissão pode ser incluída, como se segue, ou com outra forma deste livrinho 

 

ATO PENITENCIAL: 
 Sumário da Lei: 

Escutai o que diz nosso Senhor Jesus Cristo: Amarás o Senhor teu 
Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento.  
Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a 
este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois 
mandamentos dependem toda a Lei e os profetas.” (Marcos 12:29-31) 

  
 Aqui se poderá guardar um momento de silêncio para refletirmos sobre nossos 

pecados. Então a letra a seguir será cantada ou dita. 

 Sonda-me, ó Deus, 
 E conhece o meu coração. 
 Prova-me, Senhor, 
 E conhece os meus pensamentos. 
 Vê se há em mim algum caminho mau 
 E guia-me pelo caminho eterno.  (Salmo 139:23-24) 
 

 Então o oficiante diz 

Deus Onipotente, tenha misericórdia de nós, perdoe todos os 
nossos pecados, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, nos fortaleça 
em todo bem e, pelo poder do Espírito Santo, nos preserve na vida 
eterna. Amém. 
 

INVITATÓRIO E SALMO 

Abre, ó Senhor, os nossos lábios. 
E a nossa boca proclamará o teu louvor. 
Glória a Deus nas alturas! 
E na terra paz, 
boa-vontade entre todas as suas criaturas. 
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Louvemos ao Senhor. [Aleluia!] 
 A seguir, logo antes e depois do Salmo Invitatório 

[Aleluia.] O Espírito do Senhor enche o mundo; 
Vamos adorá-lo. [Aleluia!] 
 

 Ou em quadras penitenciais 

O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia; 
Vamos adorá-lo. 
 
Hino de Louvor (Santa Clara, 2ª Carta à Abençoada Agnes de Praga) 
 Deve ser recitado em uníssono  

Recorda de manter o que tens, 
 de fazer o que fazes e não desistir, 
mas, com veloz curso, de andamento leve, 
 com pés desimpedidos, 
a fim de que teus passos não peguem poeira, 
 caminhares segura, com alegria e agilidade, 
pelos caminhos da felicidade, 
 sem acreditar nem ceder a ninguém 
que queira desviar-te deste propósito, 
 que te ponha escândalo no caminho, 
para não deixares de oferecer ao Altíssimo teus votos 
 naquela perfeição, a que te chamou o Espírito do Senhor. 
  

SALMOS 
 

 Há a recitação de o(s) Salmo(s) designado(s), sendo ao final dito o Gloria Patri  

 
Glória ao Pai e ao Filho; e ao Espírito Santo;  
Como era no princípio, é agora e será sempre,  
 por todos os séculos. Amém. 
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LEITURAS DA PALAVRA DE DEUS 
 Os Salmos e as Leituras Bíblicas são indicados no Lecionário de Ofícios 

Diários em três ciclos (anos A, B e C) para todo o Ano Eclesiástico no LOC 2015 
nas páginas 1021 e seguintes ou no site http://liturgia.ieab.org.br/livro-de-oracao-
comum. Podendo também serem usados os próprios indicados para comemoração de 

um(a) santo(a) e para ocasiões variadas.  
 Uma ou duas Leituras designadas, sendo que a leitura é anunciada da seguinte 

maneira 
 

A Palavra de Deus, escrita no Livro _______________, 
capítulo _______, começando com o versículo __________. 
 

 Quem estiver lendo termina com 

Palavra do Senhor. 
Demos graças a Deus. 
 

 Após a leitura pode-se guardar um momento de silêncio. Depois da primeira 
leitura, será cantado ou recitado um dos seguintes cânticos (o dia de semana é apenas 

uma sugestão) 

  
 Domingo 

1 Louvores do Deus Altíssimo (São Francisco) 
  

Tu és o santo, Senhor Deus único,  
 que fazes maravilhas. 
Tu és o forte, Tu és o grande, 
Tu és o altíssimo, Tu és o rei onipotente, 
Tu, Pai santo, o Rei do Céu e da Terra. 
 Tu és o Trino e Uno, Senhor Deus dos deuses: 
Tu és o bem, todo o bem, o sumo bem, 
Senhor Deus vivo e verdadeiro. 
 Tu és o amor, a caridade; 
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Tu és a sabedoria, Tu és humildade! 
Tu és a paciência, Tu és a beleza, Tu és a mansidão; 
Tu és segurança, Tu és a quietude, 
Tu és o gáudio, Tu és a nossa esperança e alegria, 
Tu és a justiça, Tu és a temperança, 
Tu és toda a nossa riqueza e saciedade. 
Tu és a beleza, Tu és a mansidão, 
Tu és o protetor, Tu és o guarda e nosso defensor; 
Tu és a força, Tu és o refrigério. 

Tu és a nossa esperança,  u  s a nossa f  , 
Tu és a nossa caridade, Tu és toda a nossa doçura, 
Tu és a nossa vida eterna: 
Grande e admirável Senhor, Deus Onipotente, 
Misericordioso Salvador!  
  

 Segunda-feira 
2 Primeiro Canto de Isaías Ecce, Deus (Is. 12:2-6) 
  
Deus é a minha salvação; 
 terei confiança e não temerei. 
O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico; 
 ele é a minha salvação! 
Com alegria vocês tirarão água  
 das fontes da salvação. 
Naquele dia, vocês dirão: 
 "Louvem o Senhor, invoquem o seu nome; 
anunciem entre as nações os seus feitos, 
 e façam-nas saber que o seu nome é exaltado. 
Cantem louvores ao Senhor, pois ele tem feito coisas gloriosas, 
 sejam elas conhecidas em todo o mundo. 
Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, 
 pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês". 
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Glória ao Pai e ao Filho; e ao Espírito Santo;  
 Como era no princípio, é agora e será sempre,  
 por todos os séculos. Amém. 
 

 Terça-feira 
3 Segundo Canto de Isaías Quaerite Dominum (Is. 55:6-11) 
  
Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo; 
 clamem por ele enquanto está perto. 
Que o ímpio abandone o seu caminho; 
 e o homem mau, os seus pensamentos. 
Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele; 
 volte-se para o nosso Deus,  
 pois ele dá de bom grado o seu perdão. 
"Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, 
 nem os seus caminhos são os meus caminhos",  
 declara o Senhor. 
"Assim como os céus são mais altos do que a terra, também  
 os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos; 
 e os meus pensamentos,  
 mais altos do que os seus pensamentos. 
Assim como a chuva e a neve descem dos céus 
 e não voltam para eles sem regarem a terra 
E fazerem-na brotar e florescer, 
 para ela produzir semente para o semeador  
 e pão para o que come, 
Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca: 
 ela não voltará para mim vazia, 
Mas fará o que desejo e atingirá 
 o propósito para o qual a enviei. 
Glória ao Pai e ao Filho; e ao Espírito Santo;  
 Como era no princípio, é agora e será sempre,  
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 por todos os séculos. Amém. 
 Quarta-feira 

4 Terceiro Canto de Isaías Surge, illuminare  

 (Is. 60:1-3, 11a, 14c, 18-19) 

 
Levante-se, refulja! Porque chegou a sua luz, 
 e a glória do Senhor raia sobre você. 
Olhe! A escuridão cobre a terra, 
 densas trevas envolvem os povos, 
Mas sobre você raia o Senhor, 
 e sobre você se vê a sua glória. 
As nações virão à sua luz 
 e os reis ao fulgor do seu alvorecer. 
As suas portas permanecerão abertas; 
 jamais serão fechadas, dia e noite, 
A chamarão Cidade do Senhor, 
 Sião do Santo de Israel. 
Não se ouvirá mais falar de violência em sua terra, 
 nem de ruína e destruição dentro de suas fronteiras. 
Os seus muros você chamará salvação, 
 e as suas portas, louvor. 
O sol não será mais a sua luz de dia, 
 e você não terá mais o brilho do luar, 
Pois o Senhor será a sua luz para sempre; 
 o seu Deus será a sua glória. 
Glória ao Pai e ao Filho; e ao Espírito Santo;  
 Como era no princípio, é agora e será sempre,  
 por todos os séculos. Amém. 
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 Quinta-feira 

5 Deus Fez Brilhar em Nós (Miguel Simões) 
  
Deus fez brilhar em nós a sua luz 
 Para que nela víssemos a imagem 
Do esplendor da glória de Deus 
 Que se reflete em Cristo, sol da vida. 
Olhos na luz que nos prepara o dia, 
 A luz nos leve ao dia do Senhor. 
O seu clarão desfaça as nossas trevas 
 E reine a paz em nossos corações. 
Que o nosso Deus, o Pai da glória eterna, 
 Se digne abrir ao Céu o nosso olhar. 
E nos revele a herança jubilosa 
 Que nos reserva em Cristo Salvador. 
  

 Sexta-feira, e dias e quadros de penitencia 

6 Canto de Penitência Kyrie Pantokrator 

  (Prece de Manassés, 1-2, 4, 6-7, 11-15) 
  

Ó Senhor onipotente, Deus de nossos pais,  
 de Abraão, Isaac e Jacó,  
 e de toda a sua descendência de justos; 
Tu que criaste os céus e a terra,  
 com tudo o que neles existe; 
Pelo qual se abalam todas as coisas, tremendo perante teu poder; 
 embora sem medidas  
 e sem limites é a tua misericórdia prometida; 
Tu és o Senhor das Alturas, de imensa compaixão,  
 grande tolerância e gigantesca misericórdia;  
 demonstras piedade com o sofrimento humano!  
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Ó Senhor, conforme tua imensa bondade,  
 prometeste penitência e perdão  
 àqueles que pecaram contra Ti,  
E na clemência sem conta apontaste a penitência  
 aos pecadores para que pudessem ser salvos. 
Agora eu dobro os joelhos do meu coração 
 e imploro a tua amizade. 
Eu pequei, Senhor! Eu pequei,  
 e reconheço as minhas transgressões. 
Ardentemente eu te imploro:  
 perdoe-me, Senhor! Perdoe-me!  
Não destrua-me com as minhas transgressões!  
 não te zangues comigo para sempre,  
Nem guardes o mal para mim!  
 Não me condenes às profundezas da terra! 
Tu és, Senhor, o Deus daqueles que se arrependem, 
 e em mim manifestarás a tua bondade;  
Pois, miserável como sou,  
 tu me salvarás por tua grande misericórdia, 
 e eu irei orar a Ti incessantemente  
 por todos os dias da minha vida.  
Pois toda a milícia celeste proclamam a tua honra  
 e tua é a glória para sempre. Amém. 
 

 Sábado  

7  Canto da Criação Benedicite Opera Omnia (Dn 3.57-87) 

 

PARTE I pode recitada depois da primeira leitura; Parte II depois da segunda leitura 
(Invocação) 

Bendigam ao Senhor todas as suas obras, 
 louvem-no e exaltem-no para sempre. 
Nos céus bendigam ao Senhor, 
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 louvem-no e exaltem-no para sempre. 
(A Ordem Cósmica) 

Bendigam ao Senhor os seus anjos e potências; 
 céus e águas todas acima dos céus, 
Sol e lua, e estrelas do céu, bendigam ao Senhor, 
 louvem-no e exaltem-no para sempre. 
Bendigam ao Senhor chuva e orvalho, 
 ventos todos, fogo e calor. 
Inverno e verão, bendigam ao Senhor, 
 louvem-no e exaltem-no para sempre. 
Bendigam ao Senhor orvalhos e aguaceiros,  
 gelo e frio. 
Geada, neve e granizo, bendigam ao Senhor,  
 louvem-no e exaltem-no para sempre. 
Bendigam ao Senhor noite e dia, 
 luz e trevas. 
Relâmpagos e nuvens, bendigam ao Senhor, 
 louvem-no e exaltem-no para sempre. 
 

(A Terra e suas Criaturas) 

Terra bendiga ao Senhor, louve-o e exalte-o para sempre. 
Montanhas e colinas, e tudo que brota do chão, 
 bendigam ao Senhor,  
 louvem-no e exaltem-no para sempre. 
Bendigam ao Senhor mananciais e fontes, mares e rios, 
 baleias e tudo que se move nas águas. 
Aves do céu, bendigam ao Senhor, 
 louvem-no e exaltem-no para sempre 
Bendigam ao Senhor animais selvagens e domésticos, 
 e todos os rebanhos e manadas. 
Homens e mulheres em todos os lugares, 
bendigam ao Senhor, 
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 louvem-no e exaltem-no para sempre. 

PARTE II       pode recitada depois da segunda leitura 
(O Povo de Deus) 

O povo do Senhor bendiga ao Senhor,  
 louve-o e exalte-o para sempre. 
Bendigam ao Senhor todas as pessoas que servem ao Senhor,  
 louvem-no e exaltem-no para sempre. 
Bendigam ao Senhor espíritos e almas das pessoas justas,  
 louvem-no e exaltem-no para sempre. 
Pessoas santas de coração bendigam ao Senhor,  
 louvem-no e exaltem-no para sempre. 
 

(Doxologia) 

Bendigamos ao Senhor: Pai, Filho, e Espírito Santo,  
 O louvemos e exaltemos para sempre. 
Nos céus, bendito seja o Senhor,  
 louvado e exaltado acima de tudo e para sempre. 
Glória ao Pai e ao Filho;  
 e ao Espírito Santo; 
Como era no princípio, é agora e será sempre,  
 por todos os séculos. Amém. 
 

 Depois da segunda leitura, se não for usado o Canto da Criação acima, 
 será cantado ou recitado o cântico a seguir 

 
8 Canto de Simeão Nunc Dimittis (S. Lucas 2.29) 

 
Eis que agora, Senhor, despedes em paz o teu servo,  
 segundo a tua palavra; 
Pois já os meus olhos viram  
 a tua salvação, 
A qual tu preparaste  
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 perante a face de todos os povos: 
Luz para iluminar as nações  
 e glória de Israel teu povo. 
Glória ao Pai e ao Filho;  
 e ao Espírito Santo; 
Como era no princípio, é agora e será sempre,  
 por todos os séculos. Amém. 
 

 Segue-se a Homilia, que pode ser omitida.  
Então é dito o Credo ou outra Afirmação de Fé como a de Santa Maria abaixo 

 

CREDO APOSTÓLICO 
 
 Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, 
Criador do céu e da terra; 
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, 
o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, 
nasceu da Virgem Maria, 
padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, 
foi crucificado, morto e sepultado, 
desceu ao Hades, 
ressuscitou ao terceiro dia, 
subiu ao Céu, 
e está sentado à mão direita 
de Deus Pai Todo-Poderoso 
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. 
Cremos no Espírito Santo, 
na Santa Igreja Católica, 
na Comunhão dos Santos, 
na remissão dos pecados, 
na ressurreição do corpo 
e na Vida eterna. Amém. 
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Ou AFIRMAÇÃO DE FÉ DE SANTA MARIA 
 
 Cremos em um só Deus Pai de todos nós, 
Que nos motiva a reconhecer que somos pessoas criadas 
para fazer o bem. 
Cremos em Jesus Cristo, 
Que nos desafia a viver com dignidade e respeito. 
Cremos no Espírito Santo, 
Que nos guia sem percebermos sua presença. 
Cremos na Igreja, 
Que une as pessoas fazendo com que elas sejam 
autênticas e conscientes do seu papel. 
Cremos na comunhão dos Santos, 
Que marcaram sua presença fazendo o bem e partilhando 
sua experiência. 
Cremos no perdão dos pecados, 
e na vida eterna que começa no meio de nós.  Amém. 
 

ORAÇÕES 
 
O Senhor seja com vocês. Ou O Senhor está aqui. 
Seja também contigo.   Seu Espírito está conosco. 
 
Oremos.  
Pai nosso, que estás nos céus. 
Santificado seja o teu Nome. Venha o teu Reino. 
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. 
O pão nosso de cada dia nos dá hoje. 
Perdoa-nos as nossas ofensas, 
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. 
E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal; 
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pois teu é o Reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 
 A seguir é realizada uma das seguintes orações 

 A 

Ó Senhor, mostra-nos a tua misericórdia. 
E concede-nos a tua salvação. 
Reveste de santidade teus ministros e ministras. 
E cante teu povo de alegria. 
Derrama paz sobre o mundo inteiro. 
Pois só em ti podemos viver em segurança 
Guarda a Nação sob os teus cuidados. 
E guia-nos pelos caminhos da justiça e da verdade. 
Sejam teus mandamentos conhecidos em toda a terra. 
E vivam as nações em harmonia. 
Não sejam esquecidas as pessoas necessitadas. 
Nem se apague a esperança das pobres. 
Cria em nós um coração novo. 
E sustenta-nos com teu Espírito Santo. 
 
 ou B 

Salva, ó Deus, o teu povo. 
Governa-o e protege-o, agora e sempre. 
De dia em dia te bendizemos. 
E louvamos teu nome para sempre. 
Guarda-nos, hoje, do pecado. 
Tem piedade de nós, ó Deus, tem piedade. 
Mostra-nos teu amor e bondade. 
Pois em ti pomos nossa confiança. 
Em ti está nossa esperança. 
Jamais haja dúvidas em nossa fé. 
 

 São feitas uma ou mais das coletas que seguem,  
normalmente a coleta do dia e mais uma segundo o dia da semana indicado 
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COLETA DO DIA 
 

COLETA PARA PROTEÇÃO DA SOCIEDADE (domingo) 
 Permite, ó Senhor, que a tua contínua misericórdia purifique e 
defenda as teus servos da Sociedade de São Francisco para que 
todas as pessoas que te seguem, vivam amorosamente o teu 
Evangelho diariamente, contribuindo na construção do Reino; 
por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o 
Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. 
 

COLETA PELA TERCEIRA ORDEM (segunda-feira) 
 Ó Deus, uniste à Sociedade de São Francisco uma Terceira 
Ordem dedicada a teu serviço; concede, pedimos-te que, no 
espírito de amor e unidade, nós teus servos possamos glorificar teu 
santo Nome a exemplo de São Francisco e ganhar outros ao teu 
amor; por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. 
 

COLETA PELA PAZ (terça-feira) 
 Onipotente Deus, de quem todos os pensamentos de verdade 
e paz procedem, acende, nós te pedimos, nos corações de toda a 
gente, o amor verdadeiro à paz, e guia-nos ao teu reino de pureza e 
sabedoria, e guia-nos para que sejamos agentes da reconciliação, 
por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor.  Amém. 
 

COLETA PELA PRIMEIRA ORDEM (quarta-feira) 
 Ó Senhor Jesus, tu foste colocado numa Cruz para ser o 
Salvador dos pecadores: pedimos-te que abençoes os frades e 
freiras de nosso tempo; concede que eles possam te servir em 
humildade, amor, e alegria e trazer muitas almas a te conhecer e 
seguir, que agora vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo, num 
mundo sem fim. Amém. 
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COLETA PELA SEGUNDA ORDEM (quinta-feira) 
 Deus eterno, fonte de toda piedade e consolação: faça que as 
irmãs da Segunda Ordem possam viver para te louvar; que a 
homenagem que te dão seja razoável; que seus sacrifícios sejam 
temperados com o sal da sabedoria; que todo o seu ser possa ser 
transformado à tua imagem; por Jesus Cristo, nosso Salvador. 
Amém. 
 

COLETA FRANCISCANA (sexta-feira) 
 Senhor Jesus Cristo, quando o mundo estava ficando frio, tu 
levantaste o bem-aventurado Francisco, suportando no seu corpo 
as marcas de teu sofrimento, para aquecer nossos corações com o 
fogo do teu amor; concede-nos misericordioso a graça de carregar 
a Cruz por amor a ti, que com o Pai e o Espírito Santo vives e 
reinas, um só Deus, agora e sempre. Amém. 
 

COLETA PELA NATUREZA (Sábado) 
 Ó misericordioso Criador, que abres a tua mão para satisfazer 
as necessidades de toda criatura viva, faze-nos sempre agradecidos 
pela tua providência cheia de amor, e concede que, lembrando-nos 
de que havemos de prestar contas a ti, sejamos mordomos fieis das 
tuas boas dádivas; por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina 
contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. 
Amém. 
 

 Aqui podem rezar uma forma das intercessões,  
orações livres, ou a oração por missão a seguir. 

 

POR TODA A HUMANIDADE 
 Ó Deus, Criador e Protetor de todo o gênero humano, 
intercedemos humildemente pelas pessoas 
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 de todas as classes e condições: 
digna-te fazer-lhes conhecidos os teus caminhos, 
 e manifesta a todas as nações a tua eterna salvação. 
Pedimos especialmente a favor de tua santa Igreja; 
 a fim de que ela seja de tal maneira guiada  
 e governada por teu Santo Espírito, 
que todas as pessoas que professam a fé 
 sejam conduzidas no caminho da unidade, paz e retidão. 
Confiamos, finalmente, à tua bondosa mão 
 todas as pessoas que de qualquer modo 
se achem aflitas ou perturbadas 
 na consciência, no corpo ou na situação da vida; 
particularmente aquelas por quem as nossas orações são desejadas. 
 

(Aqui se poderá guardar um momento de silêncio ou 
dar oportunidade para intercessões pessoais). 

 

Suplicamos que as confortes e alivies, em todos os seus problemas, 
dando-lhes paciência no sofrimento e força para vencer as aflições. 
 E isto nós te rogamos por amor de Jesus. Amém. 
 

Aqui se poderá cantar um hino ou canto. 

 

ORAÇÕES FINAIS 
 
Por todos aqueles que pediram nossas orações, e por todos que 
precisam delas; e por todos aqueles, seja quem for e onde estiver, 
que não tem quem ore por eles, concede-os uma porção de nossas 
bênçãos, e pelo amor de Deus que saibam que não são esquecidos.   
 

Aqui se poderá aguardar um momento de silêncio, 
ou dar oportunidade para ações de graças pessoais 
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 A seguir são realizadas as seguintes orações recitadas juntos 

 
 Nosso Deus e nosso tudo, escuta a orações de teus servos 
e nos envia hoje a praticar o perdão, a amar a gentileza e a 
caminhar humildemente contigo; pois o nosso não é fazer 
coisas grandes, mas sim fazer coisas simples com grande 
amor. 
 
Que Nossa Bem-aventurada Senhora ore por nós, 
 Que São Francisco ore por nós, 
Que Santa Clara ore por nós, 
 Que todos os santos da Terceira Ordem orem por nós, 
Que os santos anjos vigiem por nós e nos favorecem, 
 Que Nosso Senhor Jesus nos dê sua bênção e sua paz. 
 Amém.  
 
Bendigamos o Senhor Deus vivo e verdadeiro:  
 rendamos-Lhe sempre louvor, glória, 

honra,  e nc a  o e todos os bens.  
 Amém. Amém. Faça-se. Faça-se. (São Francisco)   
 

 Ou  
 
O Senhor nos abençoe e nos guarde. 
 O Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós, 
 e tenha misericórdia de nós. 
O Senhor sobre nós levante sua face, 
 e nos dê a paz, agora e sempre. Amém.  
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Oração do Meio-Dia 
 

 O oficiante pode ser leigo(a) ou clérigo(a). 

 

ANGELUS 
 
O anjo do Senhor anunciou a Maria; 
E ela concebeu do Espírito Santo. 
  
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco; bendita sois 
vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, 
Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, 
agora e na hora de nossa morte. Amém. 
 
Eis a escrava do Senhor; 
Faça-se em mim segundo a Vossa Palavra. 
 
Ave Maria... 
 
E o Verbo divino se fez carne; 
E habitou entre nós. 
 
Ave Maria... 
 
Rogai por nós Santa Mãe de Deus; 
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 
 
Oremos. Verte tua graça em nossos corações, ó Deus para que 
conheçamos a encarnação de teu Filho Jesus Cristo, anunciada por 
um anjo à Virgem Maria, que a sua cruz e paixão possam trazer a 
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glória da sua ressurreição; ele que vive e reina contigo, na unidade 
do Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. 

SALMO 
  São Francisco costumava rezar a seguinte antífona á Santa Virgem Maria. 

 Por esta razão é recitada antes e depois do Salmo. 

 
 Santa Virgem Maria, não há entre as mulheres do 
mundo, nenhuma nascida semelhante a ti, filha e serva do 
altíssimo e Sumo Rei Pai celestial, mãe do santíssimo Nosso 
Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo: roga por nós, 
com S. Miguel Arcanjo, e com todas as virtudes celestes e 
com todos os santos, junto ao teu santíssimo dileto Filho, 
Senhor e Mestre.  
 Glória ao Pai e ao Filho; e ao Espírito Santo; Como era 
no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. 
Amém. 
 

 Uma dos Salmos a seguir será feita 

 

Salmo 121 Levavi óculos 

PARA os montes elevo os meus olhos;  
 donde há de vir o meu auxílio? 
Meu auxílio vem do Senhor,  
 que fez o céu e a terra. 
Não deixará vacilar o teu pé;  
 aquele que te guarda jamais adormece. 
Eis que não adormece e nem dormirá  
 o que guarda o seu povo. 
O Senhor é quem te guarda;  
 o Senhor é a tua sombra à tua direita. 
O sol não te molestará de dia,  
 nem a lua, de noite. 
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O Senhor te guarda de todo o mal;  
 ele guarda a tua alma. 
O Senhor guarda a tua chegada e a tua partida,  
 desde agora e para sempre. 
Santa Virgem Maria...    
 

Ou  Salmo 126 In convertendo 

QUANDO o Senhor nos fez voltar do cativeiro,  
 estávamos como sonhando. 
Era toda risonha a nossa boca, e jubiloso cântico a nossa língua;  
 dizia-se então entre as nações:  
 grandes coisas fez  em seu favor o Senhor. 
Na verdade, maravilhas fez por nós o Senhor,  
 por isso estamos cheios de júbilo. 
Reconduze, ó Senhor, as pessoas cativas,  
 como as torrentes do Sul. 
Quem semeia em lágrimas,  
 ceifará com alegria. 
Quem leva chorando a preciosa semente para semear,  
 tornará cantando de alegria, sobraçando grandes feixes. 
Santa Virgem Maria... 
 

LEITURA 
 Uma das passagens bíblicas a seguir será feita 

 

 E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: "Só uma coisa 
lhe falta; Vá, venda tudo o que você tem e dê aos pobres, e você 
terá um tesouro no céu. Depois, venha e me siga." (Mc 10:21) 
 
Ou Pois Cristo me enviou, não para batizar, mas para anunciar o 
evangelho, sem usar a sabedoria da linguagem, para que a cruz de 
Cristo não se torne inútil. De fato, a linguagem da cruz é loucura 
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para os que se perdem. Mas, para os que se salvam, para nós, é 
poder de Deus. (I Cor 1: 17-18) 
Ou Quanto a mim, que eu nunca me vanglorie, a não ser na cruz 
de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, o mundo está 
crucificado para mim, e eu para o mundo. (Gl 6:14) 
 
Ou  Então Jesus disse a seus discípulos: "Se alguém quiser vir após 
mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. (Mt 16:24) 
 

ORAÇÕES DA CRUZ 
 
Adoramos-te, ó Cristo, e te bendizemos, 
porque por tua santa cruz redimiste o mundo. 
Se morremos com ele, também viveremos com ele; 
se nos mantivermos firmes, também reinaremos com ele. 
Adoramos-te, ó Cristo, e te bendizemos, 
porque por tua santa cruz redimiste o mundo. 
 
Deus santo. Santo e forte, 
Santo e imortal, tem piedade de nós. 
Deus santo. Santo e forte, 
Santo e imortal, tem piedade de nós. 
Deus santo. Santo e forte, 
Santo e imortal, tem piedade de nós. 
 
Ó salvador do mundo, 
que nos redimiste por teu precioso sangue e por tua cruz. 
Salva-nos a ajuda-nos, humildemente te suplicamos,  
 ó Senhor. 
 
Oremos.     
Pai nosso, que estás nos céus. 
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Santificado seja o teu Nome. 
Venha o teu Reino. 
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. 
O pão nosso de cada dia nos dá hoje. 
Perdoa-nos as nossas ofensas, 
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. 
E não nos deixes cair em tentação, 
mas livra-nos do mal; 
pois teu é o Reino, o poder e a glória para sempre. 
Amém. 
 

A ORAÇÃO DE FRANCISCO DIANTE DO CRUCIFIXO  
 Altíssimo, glorioso Deus, ilumina as trevas do meu coração: 
dá-me uma fé direta, uma esperança certa, uma caridade perfeita, 
senso e conhecimento para que faça o teu santo e veraz mandato. 
Amém.  
 

 Aqui podem rezar orações livres. 
 
São Francisco, ora por nós. 
Santa Clara, ora por nós. 
São Luís, ora por nós. 
Santa Elizabeth, ora por nós. 
 
Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, 
e que a luz de sua face resplandeça entre nós. 
Para que se conheça na terra o teu caminho, 
e entre todos os povos a tua salvação. 
 
Possa a cruz doadora de vida ser a fonte de toda nossa alegria e 
paz. Amém 
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Oração da Tarde 
 

 O oficiante pode ser leigo(a) ou clérigo(a). 

 

SENTENÇA INICIAL   
 O oficiante começa com um ou mais das seguintes saudações 

 
Mesmo que eu dissesse: Cubram-me só trevas,  
 e a luz se torne noite ao meu redor,  
As trevas não seriam demasiado escuras para ti;  
 antes, a noite resplandece como o dia e as trevas como a luz. 
 (Salmo 139.10-11) 

 
 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) 
 
Lava-me completamente de minha maldade e  
 purifica-me do meu pecado. 
Torna a dar-me a alegria da tua salvação,  
 e sustenta-me com espontâneo Espírito. (Sl 51.2,12) 
 

 Se não for lido no início do dia, o oficiante continua com 
 

A OBEDIÊNCIA COMUNITÁRIA 
 
 Nós te adoramos, ó Cristo, aqui e em todas as tuas 
igrejas pelo mundo inteiro; e te bendizemos, porque pela tua 
santa cruz redimiste o mundo. 
  



 

81 

 

81 

A leitura diária de Os Princípios e intercessões da comunidade de TSSF deve ser lida 
aqui (ver paginas 13-26) 

 
A leitura do Dia ___ de Os Princípios. 
 
Hoje, oremos pela Província de ... ,  
 e para os membros...(ver o Diretório). 
 
 O Deus, nós te damos graças pela a Terceira Ordem da 
Sociedade de São Francisco. Concede, nós oramos, que sendo 
unidos em comunidade e de oração, nós teus servos glorifiquemos 
teu santo nome segundo os exemplos de São Francisco e Santa 
Clara, e ganhemos outros para o teu amor; por Jesus Cristo nosso 
Senhor. Amém. 
 

 A Confissão pode ser incluída, como se segue, ou com outra forma 

 

ATO PENITENCIAL 
 O prece de São Francisco, Meu Deus e meu tudo, é dito 3x como uma 

mantra. Silêncio é guardado depois de cada recitação. O oficiante começa com 

 
 Confessemos humildemente os nossos pecados a  
Deus Todo-poderoso. 
 
 Meu Deus e meu tudo, quem és tu, meu mais doce 
Senhor e Deus; e quem sou eu, um pequeno pobre verme, seu 
servo? Santíssimo Senhor, desejo amá-lo. Mais doce dos 
Senhores, eu desejo amá-lo. 
 

Silêncio 
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 Meu Deus e meu tudo, quem és tu, meu mais doce 
Senhor e Deus; e quem sou eu, um pequeno pobre verme, seu 
servo? Santíssimo Senhor, desejo amá-lo. Mais doce dos 
Senhores, eu desejo amá-lo. 
 

Silêncio 
 
 Meu Deus e meu tudo, quem és tu, meu mais doce 
Senhor e Deus; e quem sou eu, um pequeno pobre verme, seu 
servo? Santíssimo Senhor, desejo amá-lo. Mais doce dos 
Senhores, eu desejo amá-lo. (São Francisco) 
 

Silêncio, em seguida, 

Deus omnipotente, eterno, justo e misericordioso,  
 concede-nos a nós, miseráveis, que por ti façamos  
o que sabemos que tu queres, 
 e sempre queiramos o que te apraz, 
para que, interiormente purificados, interiormente alumiados 
 e abrasados pelo fogo do Espírito Santo,  
possamos seguir os passos de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, 
 e mediante somente a tua graça, chegar até ti,  
ó Altíssimo, que, em Trindade perfeita e em simples Unidade, 
 vives e reinas e tens toda a glória, 
ó Deus omnipotente, 
 por todos os séculos dos séculos. Amém. (São Francisco) 
 
Deus Todo-poderoso tenha misericórdia de vocês, perdoe os seus 
pecados e mantenha vocês no caminho da vida eterna. 
Deus Todo-poderoso tenha misericórdia de ti, perdoe os teus 
pecados e te mantenha no caminho da vida eterna. Amém.  
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INVITATÓRIO E SALMO 
 
Abre, ó Senhor, os nossos lábios. 
E a nossa boca proclamará o teu louvor. 
Glória a Deus nas alturas! 
E na terra paz, boa-vontade entre todas as suas criaturas. 
Louvemos ao Senhor. [Aleluia!] 
 

 O hino abaixo é recitado em uníssono ou 
 pode ser substituído por um hino adequado 

 

Phos Hilaron (Luz Radiante) 

 
Salve, alegre luz, puro esplendor  
 da gloriosa face paternal, 
Salve, Jesus, bendito Salvador,  
 Cristo ressuscitado e imortal. 
No horizonte o sol já declinou,  
 brilham da noite as luzes cintilantes: 
ao Pai, ao Filho, ao Espírito de amor  
 cantemos nossos hinos exultantes. 
De santas vozes sobe a adoração  
 prestada a ti, Jesus, Filho de Deus. 
A criação inteira canta glória, 
 o universo, a terra, os novos céus. 
Glória ao Pai e ao Filho; 
 e ao Espírito Santo; 
Como era no princípio, é agora e será sempre, 
 por todos os séculos. Amém. 
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SALMOS 

 Há a recitação de o(s) Salmo(s) designado(s). São Francisco rezava a seguinte 
antífona á Santa Virgem Maria; Por esta razão é recitada antes e depois o(s) Salmo(s). 

 
 Santa Virgem Maria, não há entre as mulheres do 
mundo, nenhuma nascida semelhante a ti, filha e serva do 
altíssimo e Sumo Rei Pai celestial, mãe do santíssimo Nosso 
Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo: roga por nós, 
com S. Miguel Arcanjo, e com todas as virtudes celestes e 
com todos os santos, junto ao teu santíssimo dileto Filho, 
Senhor e Mestre.  
 Glória ao Pai e ao Filho; e ao Espírito Santo; Como era 
no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. 
Amém. 
 

LEITURAS DA PALAVRA DE DEUS 
 

 Os Salmos e as Leituras Bíblicas são indicados no Lecionário de Ofícios 
Diários em três ciclos (anos A, B e C) para todo o Ano Eclesiástico no LOC 2015 

nas páginas 1021 e seguintes ou no site http://liturgia.ieab.org.br/livro-de-oracao-
comum. Podendo também serem usados os próprios indicados para comemoração de 

um(a) santo(a) e para ocasiões variadas.  
 Uma ou duas Leituras designadas são feitas sendo que a leitura é anunciada da 

seguinte maneira 

A Palavra de Deus, escrita no Livro _______________, 
capítulo _______, começando com o versículo __________. 
 

 Quem estiver lendo termina com: 

Palavra do Senhor. 
Demos graças a Deus. 
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 Após a leitura pode-se guardar um momento de silêncio.  
Depois a primeira leitura, será cantado ou recitado um dos seguintes cânticos: 

9 Louvores para Todas as Horas (São Francisco) 

 

 Santo, santo, santo  
é o Senhor Deus Omnipotente,  
que era e que é, e que há-de vir. 
 Louvemo-lo e exaltemo-lo pelos séculos. 
Tu, Senhor nosso Deus, és digno  
de receber louvor, glória e honra e bênção. 
 Louvemo-lo e exaltemo-lo pelos séculos. 
Digno é o Cordeiro que foi imolado,  
de receber força e divindade  
e sabedoria e fortaleza  
e honra e glória e bênção. 
 Louvemo-lo e exaltemo-lo pelos séculos. 
Bendigamos o Pai e o Filho e o Espírito Santo. 
 Louvemo-lo e exaltemo-lo pelos séculos. 
Bendizei ao Senhor,  
vós, todas as criaturas do Senhor. 
 Louvemo-lo e exaltemo-lo pelos séculos. 
Louvai a Deus, vós todos que sois seus servos  
e vós que temeis a Deus, pequenos e grandes. 
 Louvemo-lo e exaltemo-lo pelos séculos. 
Louvem-no a ele, que é glorioso,  
os céus e a terra. 
 Louvemo-lo e exaltemo-lo pelos séculos. 
E toda a criatura que está no céu e sobre a terra  
e debaixo da terra, 
o mar e tudo o que ele encerra. 
 Louvemo-lo e exaltemo-lo pelos séculos. 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
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 Louvemo-lo e exaltemo-lo pelos séculos.  
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.  Ou 

10 Exortação ao Louvor de Deus (São Francisco) 

 

Temei o Senhor e dai-lhe glória. 
 Digno é o Senhor de receber o louvor e honra. 
Louvai o Senhor todos os que o temeis. 
 Salve Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. 
Louvai-O, céus e terra. Todos os rios, louvai o Senhor. 
 Filhos de Deus, bendizei o Senhor. 
Este é o dia que o Senhor fez; alegremo-nos e regozijemo-nos nele. 
 Aleluia! Aleluia! Aleluia! Rei de Israel! 
Todo o espírito louve o Senhor. Louvai o Senhor, porque é bom; 
 todos os que isto ledes, bendizei o Senhor. 
Todas as criaturas, bendizei o Senhor. 
 Todas as aves do céu, louvai o Senhor. 
Todos os meninos, louvai o Senhor. 
 Jovens e donzelas, louvai o Senhor. 
Digno é o Cordeiro que foi imolado de receber o louvor,  
 a glória e a honra. 
Bendita seja a santa Trindade e a indivisa Unidade. 
 São Miguel Arcanjo, defende-nos na batalha.   Ou 
 

11 Saudação às Virtudes (São Francisco) 

 

Salve, ó rainha sabedoria, o Senhor te salve, 
 com tua irmã, a santa pura simplicidade! 

   Senhora santa Pobreza, o Senhor te salve,  
 com tua irmã, a santa humildade! 

   Senhora santa caridade, o Senhor te salve,  
 com tua irmã, a santa obediência! 
Todas as virtudes santíssimas, salve-vos o Senhor, 
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 de quem vós procedeis e vindes! 
Não há ninguém no mundo que logre possuir qualquer de vós, 
 se primeiro não morreu para si próprio. 
Quem possuir uma e não ofender as outras, possui a todas. 
 E quem ofende a uma, não tem nenhuma e ofende a todas. 
 E cada uma delas confunde vícios e pecados. 
A santa sabedoria confunde a Satanás,  
 com toda a malícia das suas tentações. 
A pura santa simplicidade confunde toda a sabedoria deste mundo 
 e a sabedoria da carne. 
A santa pobreza confunde a cobiça e avareza 
 e as preocupações deste mundo. 
A santa humildade confunde a soberba 
 e todos os homens que são deste mundo, 
 assim como todas as mundanidades. 
A santa caridade confunde todas as tentações do demônio  
 e da carne e todos os temores carnais. 
A santa obediência confunde todos os desejos dos sentidos  
 e da carne; 
e traz o corpo mortificado na sujeição ao espírito 
 e na obediência ao seu irmão, 
e faz o homem submisso a todos os homens deste mundo; 
 e não só aos homens, mas ainda a todas as bestas e feras, 
para que possam fazer dele o que quiserem, 
 na medida em que lá do Alto o Senhor o permitir.  Ou 
 
 

12 Agradecimento ao Senhor (Viviane Gonçalves Noel) 

 
Louvai e bendizei o meu Senhor,  
 agradecei-Lhe e servi-O com grande humildade. 
A Deus, todo agradecimento 
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 A tudo que nos foi dado por amor, não por merecimento!  
A Deus, toda nossa servidão  
 Que se revela na compaixão! 
Compaixão por toda criatura e pela natureza, 
 Fontes da real beleza! 
A Deus, toda nossa humidade 
 Que se apresenta na simplicidade! 
Simplicidade em nos reconhecermos como criaturas e co-criadores, 
 A Deus, nossos louvores! 
Agradeçamos mais do que pecamos 
 Ao Deus que nós amamos! 
Louvai e bendizei o meu Senhor,  
 agradecei-Lhe e servi-O com grande humildade.  Ou 
 

13 Saudação da Bem-Aventurada Virgem Maria  
 (São Francisco) 
 

Salve, Senhora, santa Rainha, Santa Mãe de Deus,  
 Maria, Virgem perpétua. Eleita pelo santíssimo Pai do céu, 
Consagrada por Ele com o seu santíssimo amado Filho 
 e o Espírito Santo Paráclito; 
Que teve e tem toda a plenitude da graça e todo o bem! 
 Salve, palácio de Deus! Salve, tabernáculo de Deus! 
Salve, casa de Deus! Salve, vestidura de Deus! 
 Salve, serva de Deus! Salve, mãe de Deus! 
E salve, vós todas as santas virtudes 
 que pela graça e iluminação do Espírito Santo 
Sois infundidas no coração dos fiéis, para, de infiéis que somos 
 Nos tornardes fiéis a Deus. 
 

 Se houver duas leituras, após a segunda será cantado ou 
 recitado um dos seguintes cânticos 
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14 Magnificat (Lucas 1:46-55) 

 
A minha alma engrandece ao Senhor,  
 e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. 
Porquanto considerou a humildade de sua serva. 
 Pois eis que desde agora,  
 as gerações todas me chamarão bem-aventurada. 
Grandes coisas me fez o Poderoso; e santo é o seu Nome. 
 E a sua misericórdia é de geração em geração  
 sobre as pessoas que o temem. 
Com seu braço agiu valorosamente,  
 e dispersou as soberbas pelo intento de seus corações. 
Depôs dos tronos as poderosas, e exaltou as humildes. 
 As famintas encheu de bens, e as ricas despediu vazias. 
Recordando-se de misericórdia, auxiliou a Israel, seu servo,  
 como prometeu as primeiras gerações, 
 a Abraão e sua posteridade para sempre. 
Glória ao Pai e ao Filho;  
 e ao Espírito Santo; 
Como era no princípio, é agora e será sempre,  
 por todos os séculos. Amém.     Ou 
 

8 Canto de Simeão Nunc Dimittis (S. Lucas 2.29) 

 
Eis que agora, Senhor, despedes em paz o teu servo,  
 segundo a tua palavra; 
Pois já os meus olhos viram a tua salvação, 
 A qual tu preparaste perante a face de todos os povos: 
Luz para iluminar as nações e glória de Israel teu povo. 
Glória ao Pai e ao Filho; e ao Espírito Santo; 
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 Como era no princípio, é agora e será sempre,  
 por todos os séculos. Amém. 

 Segue-se a Homilia, que pode ser omitida.  
Então é dito o Credo ou outra Afirmação de Fé como se segue 

 

AFIRMAÇÃO DE FÉ: 
 
Cremos em Deus; 
Cremos na força das pessoas pobres, 
Na audácia das pessoas poetas, 
Na ousadia das profetas, 
Na inspiração das artistas. 
Cremos em Jesus, 
Cremos na humildade para servir, 
Na coragem de transformar, 
Na alegria de celebrar, 
No respeito às diferenças, 
No pão para toda mesa, 
No conforto para toda tristeza, 
Cremos no Espírito, 
Cremos na esperança de recomeçar, 
Na beleza do gesto solidário, 
Na justiça para toda opressão, 
Na compaixão diante da dor, 
No amor, dádiva divino-humana. Amém. 
 

ORAÇÕES 
 
O Senhor seja com vocês. 
Seja também contigo. ou  
 
O Senhor está aqui. 
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Seu Espírito está conosco. 
Oremos.  
Pai nosso, que estás nos céus. 
Santificado seja o teu Nome. 
Venha o teu Reino. 
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. 
O pão nosso de cada dia nos dá hoje. 
Perdoa-nos as nossas ofensas, 
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. 
E não nos deixes cair em tentação, 
mas livra-nos do mal; 
pois teu é o Reino, o poder e a glória para sempre. 
Amém. 
 

 A seguir são realizadas as seguintes orações 
 A 

Ó Senhor, revela teu amor entre nós; 
Que possamos conhecer a alegria de tua salvação. 
Concede a paz dentro e entre todas as nações; 
E ensina sabedoria a nossos líderes; 
Abençoa tua Igreja com fidelidade; 
E os servos dela com humildade e gentileza. 
Defende, Ó Senhor, os direitos dos pobres e oprimidos; 
Que tua justiça seja conhecida entre todos os povos. 
Senhor, renova teu Espírito dentro de nós; 
Que em nós e por nós tua vontade seja feita.  
 
 ou B 

Para que esta noite seja santa, boa e pacífica, 
Nós oramos, Senhor. 
Para que teus santos anjos nos conduzam pelos caminhos da paz 
  e da bondade, 
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Nós oramos, Senhor. 
Para que nos perdoes e absolvas de nossos pecados e ofensas, 
Nós oramos, Senhor. 
Para que haja paz na tua Igreja e em todo o mundo, 
Nós oramos, Senhor. 
Para que vivamos com fé, esperança e constante amor, 
Nós oramos, Senhor. 
Que o teu Espírito Santo nos una em comunhão com Francisco, 
Clara, Luís, Elizabeth, (N._______) e com todos os teus santos e 
santas, de maneira que alcancemos nesta vida o conhecimento da 
tua vontade, e na vindoura a vida eterna, 
Nós oramos, Senhor. 
 

 São feitas uma ou mais das coletas que seguem, 
 normalmente a coleta do dia e mais uma segundo o dia sugerida. 

 

COLETA DO DIA 
 

COLETA PELA COMUNIDADE DO MUNDO (domingo) 

 Ó Deus, pela inspiração de quem Francisco se tornou um 
pequeno irmão e a Clara se tornou uma pequena irmã para todos e 
não recuaram de levar a mensagem de paz e amor até mesmo ao 
coração do inimigo: dê-nos, aos que os seguimos, semelhante 
espírito de reconciliação e generosidade em nossos próprios dias; 
por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 
 

COLETA PARA SABEDORIA (segunda-feira) 
 Deus nosso Criador, tu que sempre te encantas em se revelar 
aos inocentes e humildes de coração: Concede que, seguindo o 
exemplo dos abençoados Francisco e Clara, possamos ser tolos e 
tolas por causa de Cristo e por conseguinte prudente em Jesus 
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Cristo, ele incarnado e crucificado; que vive e reina contigo e com 
o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. 
 

COLETA PELA SOCIEDADE DE SÃO FRANCISCO (terça-feira) 
 Ó Deus, teu amor levou Francisco e Clara a estabelecer nossas 
três ordens. Atrai-nos ao teu amor para que, em tua perfeição, 
possamos crescer em amor por todas aas pessoas; por causa de teu 
Filho, Jesus Cristo que doou a si mesmo por todos. Amém. 
 

COLETA PELO SERVIÇO (quarta-feira) 
 Senhor Deus, tu vieste entre nós como um servo. Enche-nos 
de tua humildade para que possamos, como Francisco nosso 
irmão, nos esquecer de nós mesmos por amor a ti e pela 
compaixão pelos outros; e nos sozinhos, nos rejeitados, nos 
perdidos, nos despossuídos e nos presos, encontremos o Cristo 
nosso Senhor. Amém. 
 

COLETA PELA TERCEIRA ORDEM (quinta-feira) 
 Ó Deus, pedimos tua bênção para a Terceira Ordem da 
Sociedade de São Francisco. Dá as Irmãs e os Irmãos de Penitência 
poder apostólico que, amando Jesus com todo o nosso coração e 
fielmente seguindo o seu santo evangelho, possamos perseverar em 
devoção e bons trabalhos até que sejamos reunidos à sua mão 
direita. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. 
 

COLETA PELA PAZ (sexta-feira) 
 Santo Deus, como Francisco achou alegria, não apenas na 
criação, na beleza e na simplicidade, mas também em compartilhar 
os sofrimentos do mundo: assim possamos nós, permanecendo no 
seu amor, receber o dom da alegria perfeita e pelo poder de teu 
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Espírito irradiar tua paz e bem, e achar, até mesmo no sofrimento, 
a glória de Deus. Amém. 
 

 
COLETA PELA MISSÃO (sábado) 
 Ó amigo dos abandonados e amante dos mal-amados, faz-nos 
portadores de tua presença para todos. Ensina-nos a entrar na 
pobreza de teu Filho e estar entre teu povo como aqueles que 
servem; em nome daquele que por nossas causas se fez pobre, 
Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. 
 
 Aqui podem rezar uma forma das intercessões, orações livres, ou a litania a seguir 

 

LITANIA FRANCISCLARIANA POR TODA A HUMANIDADE 
 
Sobre a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, 
Envia, ó Deus, teu Santo Espírito. 
Sobre as Comunidades de São Francisco e da Santa Clara, 
Envia, ó Deus, teu Santo Espírito. 
Sobre aquelas que ministram e recebem os sacramentos, 
Envia, ó Deus, o teu fortalecimento. 
Sobre aquelas que declaram a tua presença e amor, 
Envia, ó Deus, a tua inspiração. 
Sobre aquelas pessoas que proclamam o Evangelho 
 em ação e palavra, 
Envia, ó Deus, a tua sabedoria. 
Sobre as pessoas que seguem Cristo no caminho 
  de São Francisco e Santa Clara, 
Envia, ó Deus, a tua proteção e perseverança. 
Sobre as que perderam a esperança e a alegria, 
Envia, ó Deus, a tua misericórdia. 
Sobre as que se encontram amedrontadas e enfermas, 
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Envia, ó Deus, a cura e a restauração. 
Sobre aquelas pessoas que têm poder, 
Envia, ó Deus, a humildade e a responsabilidade. 
 
Sobre aquelas pessoas oprimidas, 
Envia, ó Deus, a dignidade e a liberação. 
Sobre nossas vidas francisclarianas, e sobre a toda família humana, 
Envia, ó Deus, a tua paz e bem. 
Sobre aquelas que morreram, esp._________ 
Envia, ó Deus, a tua luz perpétua,  
 na companhia de todos os santos e santas.  
 

 As Orações, de qualquer forma, concluem com o seguinte 

Por todos aqueles que pediram nossas orações,  
e por todos que precisam delas;  
e por todos aqueles, seja quem for e onde estiver,  
que não tem quem ore por eles,  
concede-os uma porção de nossas bênçãos,  
e pelo amor de Deus que saibam que não são esquecidos. 
Amém. 

 Aqui se poderá cantar um hino. 

ORAÇÕES FINAIS 
 
 Onipotente, santíssimo, altíssimo e Sumo Deus, que és todo o 
bem, o sumo bem, o bem inteiro, o único bem, a Ti rendamos todo 
o louvor, toda a glória, toda a graça, toda a honra, toda a benção e 
todos os bens.  
 

(Aqui se poderá aguardar um momento de silêncio, 
ou dar oportunidade para ações de graças pessoais) 

 

Faça-se. Faça-se. Amém. 
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UMA ORAÇÃO DE SANTA CLARA 
 Deus eterno, fonte de todas as piedade e consolação: que 
possamos viver para te louvar; faça com que a homenagem que te 
damos seja razoável; tempere nossos sacrifícios com o sal da 
sabedoria, que todo o nosso ser possa ser transformado à tua 
imagem; por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.  
 
Que Nossa Bem-aventurada Senhora ore por nós, 
Que São Francisco ore por nós, 
Que Santa Clara ore por nós, 
Que todos os santos da Terceira Ordem orem por nós, 
Que os santos anjos vigiem por nós e nos favoreçam, 
Que Nosso Senhor Jesus nos dê sua bênção e sua paz. 
Amém.  
 

 Concluir com uma das bênçãos de São Francisco e Clara a seguir 

Bendigamos o Senhor Deus vivo e verdadeiro:  
rendamos-Lhe sempre louvor, glória, 

honra,  e nc a  o e todos os bens.  
Amém. Amém. Faça-se. Faça-se.     Ou  
 
O Senhor nos abençoe e nos guarde. 
O Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós, 
e tenha misericórdia de nós. 
O Senhor sobre nós levante sua face, 
e nos dê a paz, agora e sempre. Amém.     Ou 
 
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. 
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Completas 
 
 O oficiante, seja leigo(a) ou clérigo(a) inicia  

 
O Senhor Onipotente nos conceda uma noite tranquila  
 e a paz na derradeira hora. 
Amém. 
Nosso auxílio está no nome do Senhor. 
Que fez o céu e a terra. 
 

ATO PENITENCIAL 
  
 O oficiante continua 

Há muitas maneiras de prestar atenção à ação de Deus em nossas 
vidas. Vejamos através de perguntas:  
 Pelo quê sou eu o mais grato hoje?  
 Quais foram os meus sucessos hoje?  
 Quais foram as minhas faltas hoje?  
 
 Como é que eu recebi amor hoje?  
 Como é que eu dei amor hoje? 
 Como é que eu neguei amor hoje?  
 
 Silêncio ou compartilhando em voz alta; depois o oficiante diz 

Nesses momentos, Deus aparece, nos surpreende e nos salva. 
Paremos para refletir, ver, e agradecer 
Meu Deus e meu tudo, obrigado(a)! 
 
Deus Todo-Poderoso abençoe nossos sucessos, perdoe as nossas 
faltas e pecados, e nos dê a graça e guia do Espirito Santo para 
perseverar no Caminho. Amém. 
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SALMODIA 
 
O Deus da vida, esta noite 
Não escureça a mim Sua luz 
O Deus da vida, esta noite 
Não cesse Sua alegria a mim. 
Glória ao Pai e ao Filho;  
e ao Espírito Santo; 
Como era no princípio, é agora e será sempre,  
por todos os séculos. Amém. 
 
 Podem ser recitados ou cantados um ou mais dos seguintes salmos, bem como 
outras seleções adequadas do Saltério 

 

23 Dominus regit me 
 
O Senhor é meu Pastor; * 
 nada me faltará. 
2 Faz-me repousar em pastos verdejantes; * 
 ao longo de tranquilas águas me conduz. 
3 Reanima minha alma; * 
 guia-me pelos caminhos da justiça, por amor de seu Nome. 
4 Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte,  
não recearia mal algum, * 
 porque tu és comigo; teu cajado e teu bordão me confortam. 
5 Preparas uma mesa perante mim na presença de quem me  
quer mal; * 
 ungiste com óleo minha cabeça; meu cálice está 
 transbordando. 
6 Só a bondade e a misericórdia me acompanharão  
todos os dias de minha vida; * 
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 e habitarei na casa do Senhor para sempre. 
Glória ao Pai e ao Filho; *  
 e ao Espírito Santo;  
Como era no princípio, é agora e será sempre, * 
 por todos os séculos. Amém. 
 

31 In te, Domine, speravi 
 
Em ti, Senhor, busco refúgio: não viva eu em confusão; * 
 livra-me em tua retidão. 
2 Inclina para mim os teus ouvidos, apressa-te em me livrar; * 
 sê para mim um rochedo inexpugnável,  
 um baluarte onde me salve. 
3 Pois tu és a rocha de minha salvação e minha fortaleza; * 
 tu me conduzirás e guiarás, por amor do teu Nome. 
4 Tirar-me-ás do laço oculto, que me armaram; * 
 pois tu és a minha fortaleza. 
5 Nas tuas mãos entrego o meu espírito; * 
 tu me redimiste, ó Senhor, Deus de verdade. 
Glória ao Pai e ao Filho; *  
 e ao Espírito Santo;  
Como era no princípio, é agora e será sempre, * 
 por todos os séculos. Amém. 
 

131 Domine, non est 
 
Senhor, não é altivo meu coração, * 
 nem meus olhos refletem arrogância. 
2 Não sonho com grandezas, nem ambiciono coisas elevadas; * 
 antes acalmo e tranquilizo minha alma,  
 como a criança saciada no colo da mãe,  
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 assim está saciada minha alma. 
3 Ó Israel, confia no Senhor, * 
 desde agora e para sempre. 
Glória ao Pai e ao Filho; *  
 e ao Espírito Santo;  
Como era no princípio, é agora e será sempre, * 
 por todos os séculos. Amém. 
 

LIÇÕES BREVES 
 

 Uma das seguintes, ou outra passagem bíblica, é lida 

 
 Venham a mim, todas as pessoas que estão cansadas e 
sobrecarregadas, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o 
meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de 
coração, e vocês encontrarão descanso. Pois o meu jugo é suave e 
o meu fardo é leve. (Mt 11.28-30) 

 
 “Gloria a Deus nas alturas, e paz na terra aos que ele ama!” 
  (Lc 2.14) 

 
 “Eu deixo para vocês a paz, eu lhes dou a minha paz. A paz 
que lhes dou não é como a paz que o mundo dá. Que o coração de 
vocês não fique perturbado, nem tenha medo.” (Jo 14.27) 
 
 De resto, irmãos e irmãs, alegrem-se, busquem a maturidade, 
encorajem-se, sejam unidos, vivam em paz, e o Deus do amor e da 
paz estará com vocês. Saúdem-se uns aos outros com o beijo santo. 
Todos os santos lhes enviam saudações. A graça do Senhor Jesus 
Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam 
com todos vocês. (2Cor 13.11-13) 

 



 

101 

 

101 

 
 Irmãs e irmãos, estejam alertas e vigiem, porque o inimigo de 
vocês, o diabo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando 
a quem possa devorar. Resistam-lhe firmes na fé. (I Pe 5.8-9a) 

 
 Depois da leitura da passagem bíblica, podem partilhar suas meditações.   

Podem cantar um hino vespertino adequado 

 

RESPONSÓRIO BREVE 
 
Nas tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. 
Pois tu me redimiste, Senhor, verdadeiro Deus. 
Guarda-nos, Senhor, como a pupila dos olhos. 
Protege-nos à sombra de tuas asas. 
 
Senhor, tem piedade de nós. 
Cristo, tem piedade de nós. 
Senhor, tem piedade de nós. 
Sim, tem piedade de nós. 
 

ORAÇÕES 
 

 É dita a Oração do Pai nosso da seguinte forma: 

Pai nosso, que estás nos céus. 
Santificado seja o teu Nome. 
O teu Reino está no meio de nos. 
Hoje, tentamos fazer a tua vontade,  
 aqui na terra como no céu. 
Obrigado pelo pão nosso de cada dia que nos deste hoje. 
Perdoa-nos as nossas ofensas, 
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. 
E esta noite não nos deixes cair em tentação, 
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mas livra-nos do mal. 
Ouve, ó Senhor, a nossa oração. 
E a ti chegue o nosso clamor.  
 
Oremos. 

 Pode ser dita uma ou mais das seguintes orações e coletas 

 
Altíssimo, glorioso Deus, ilumina as trevas do meu coração: dá-me 
uma fé direta, uma esperança certa, uma caridade perfeita, senso e 
conhecimento para que faça o teu santo e veraz mandato. Amém.  
 

ORAÇÃO PELA PAZ 
 Senhor, faça de mim um instrumento de tua Paz.  
Onde há ódio, que eu leve o amor;  
 onde há injustiça, que eu leve o perdão;  
onde há discórdia, que eu leve a união;  
 onde há dúvida, que eu leve a fé;  
onde há desespero, que eu leve a esperança,  
 onde há trevas, que eu leve a luz e onde há tristeza,  
 que eu leve a alegria.  
O Mestre, que nós procuremos mais consolar,  
 que sermos consolados;  
Compreender, que sermos compreendidos,  
 Amar, que sermos amados.  
Pois é dando que receberemos.  
 É perdoando que seremos perdoados.  
E é morrendo que se vivermos para a vida eterna. Amém. 
 
Visita, ó Senhor, este lugar, e afasta dele todas as armadilhas do 
inimigo; que teus santos anjos habitem conosco para preservar-nos 
a paz, e que tua bênção seja sempre sobre nós; por Jesus Cristo, 
nosso Senhor. Amém. 
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TE LUCIS ANTE TERMINUM, hino medieval 

Antes que o dia chegue ao fim, nós Te imploramos, Criador,  
 que os santos anjos nos protejam das manhas vis do Tentador. 
Habita em nossos corações, ao longo duma noite calma;  
 restaura as nossas energias; e purifica a nossa alma. 
Vamos em paz adormecer; repousaremos nesta hora;  
 e cantaremos teus louvores quando romper a nova aurora. 
Ouve-nos, Pai omnipotente, por Jesus Cristo, o Salvador,  
 com teu Espírito docente, Trindade santa, Deus de amor. 
Amém. 
 
Olha, ó Senhor amado, as pessoas que trabalham, ou vigiam, ou 
choram esta noite. Manda que teus anjos guardem as que dormem. 
Cuida das enfermos, Cristo Senhor, dá repouso as cansadas, 
abençoa as que estão á beira da morte, consola as que sofrem, 
compadece-te das aflitas, defende as alegres. Tudo isto te 
suplicamos somente por teu grande amor. Amém. 
 

 Guardar um momento de silêncio, ou podem ser feitas orações de intercessões 
 e de graças espontâneas. 

 
ORAÇÕES CONCLUSIVAS 
 

 A antífona e Nunc Dimittis é dito por todos  

 
 Guia-nos, Senhor, durante o dia, e guarda-nos enquanto 
dormimos. Que em nosso despertar vigiemos com Cristo e, 
no silêncio da noite, descansemos em paz.  
 
Eis que agora, Senhor, despedes em paz o teu servo,  
 segundo a tua palavra; 
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Pois já os meus olhos viram a tua salvação, 
 A qual tu preparaste perante a face de todos os povos: 
Luz para iluminar as nações e glória de Israel teu povo. 
Glória ao Pai e ao Filho;  
 e ao Espírito Santo; 
Como era no princípio, é agora e será sempre,  
 por todos os séculos. Amém. 
 
Guia-nos, Senhor, durante o dia, e guarda-nos enquanto 
dormimos. Que em nosso despertar vigiemos com Cristo e, 
no silêncio da noite, descansemos em paz.  
 
Em paz me deitarei e logo dormirei 
porque, Senhor, só tu me fazes habitar em segurança. 
A Divina proteção permaneça conosco para sempre. 
E com nossos irmãos e nossas irmãs ausentes. Amém. 
Que as almas dos fiéis, pela misericórdia de Deus,  
 descansem em paz. Amém. 
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Santa Eucaristia 
com a Oração Eucarística  

de São Francisco e Santa Clara 

 
para uso nos encontros da Terceira Ordem, Sociedade de São Francisco – 2000 

 

PREPARAÇÃO  
 

 Pode-se cantar um hino, salmo, ou cântico. 
 O povo, ficam de pé, se possível, e quem preside proclama  

 
Abençoado seja o único, santo e vivo Deus. 
Glória a Deus para sempre e sempre 

 No Advento 

Abençoado és tu, santo e vivo. 
Venha a teu povo e o liberte. 

 Na Quaresma 

Abençoado seja o Deus de nossa salvação. 
Que suporta nossos fardos e perdoa nossos pecados. 

 Da Páscoa a Pentecstes 

Aleluia, Cristo ressuscitou. 
O Senhor realmente ressuscitou. Aleluia. 

 
COLETA PELA PUREZA 
Onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os 
desejos e para quem segredo algum está oculto; purifica nossos 
corações e pensamentos com a inspiração de teu Espírito Santo, 
para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o 
teu santo Nome; por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. 
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 A canção de louvor seria cantado ou dito 

LOUVORES DA TRINDADE DIVINA (São Francisco) 
 
Santo, santo, santo é o Senhor Deus Omnipotente,  
 que era e que é, e que há-de vir. 
Louvemo-lo e exaltemo-lo pelos séculos. 
Tu, Senhor nosso Deus, és digno de receber louvor,  
 glória e honra e bênção. 
Louvemo-lo e exaltemo-lo pelos séculos. 
Digno é o Cordeiro que foi imolado, de receber força e  
 divindade e sabedoria e fortaleza e honra e glória e bênção. 
Louvemo-lo e exaltemo-lo pelos séculos. 
Bendigamos o Pai e o Filho e o Espírito Santo. 
Bendizei ao Senhor, vós, todas as criaturas do Senhor. 
Louvai a Deus, vós todos que sois seus servos e  
 vós que temeis a Deus, pequenos e grandes. 
Louvem-no a ele, que é glorioso, os céus e a terra. 
E toda a criatura que está no céu e sobre a terra  
e debaixo da terra, o mar e tudo o que ele encerra. 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.  
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 

COLETA DO DIA 
 
Deus esteja convosco.  Ou O Senhor está aqui. 
Seja também contigo.  O seu Espírito está conosco. 
 
Oremos. 

 Quem oficia faz a oração da coleta 
 

Amém. 
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LEITURAS  
 O Evangelho deve ser rido. Outras leituras e salmos podem ser ridos.  

 Todas as pessoas se sentam para a(s) leitura(s). 

 
A Palavra de Deus, escrita __________________. 
 

 A pessoa que estiver lendo termina com 

Palavra do Senhor.  
Demos graças a Deus. 
 
 Ou 

Ouve o que o Espírito está dizendo ao povo de Deus. 
Demos graças a Deus. 
 

 Todas as pessoas ficam de pé, se possível, para a proclamação do Evangelho 

O Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, 
conforme __________________. 
Glória te seja dada, ó Senhor. 
 

 A pessoa que proclama termina com: 

Evangelho do Senhor! 
Louvado sejas, ó Cristo. 
 

  

SERMÃO  
 Em resposta ao Evangelho, é possível partilhar uma reflexão,  

meditação, música, história, poema ou partilha. 

 
  

 Na ocasião de Admissões ou Renovações, A Ordem para Admissões se 
segue aqui (p. 125). Quando não houver nenhuma Admissões ou Renovações, 

 esta Litania se segue.  
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 A Litanista começa  

Deus Pai, 
Tenha piedade de nós. 
Deus Filho,  
Tenha piedade de nós.  
Deus Espírito Santo, 
Tenha piedade de nós. 
 
Santíssima Trindade, Um só Deus, 
Tenha piedade de nós. 
Humildemente oramos que Tu nos ouças, Ó Senhor, e que Tu 
envies paz para o mundo inteiro que reconciliastes contigo pelo 
ministério de Teu Filho, Jesus.  
Senhor, ouve nossa oração. 

 
Que Tu guies todas as autoridades civis para estabelecer a justiça e 
mantê-la para todos os povos.  
Senhor, ouve nossa oração. 
 
Que Tu cures as divisões de Tua Igreja visível, que todos possam 
ser um. 
Senhor, ouve nossa oração. 
 
Que Tu concedas ao nosso povo o perdão dos pecados, e nos dê a 
graça de emendar nossas vidas. 
Senhor, ouve nossa oração. 
 
Que Tu lideres todos os membros de Tua Igreja nas suas vocações 
e ministérios a servi-lo em uma verdadeira e divina vida. 
Senhor, ouve nossa oração. 
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Que Tu levante ministros capazes para Tua Igreja, de forma que o 
Evangelho possa ser conhecido por todos os povos. 
Senhor, ouve nossa oração. 
 
Que Tu inspires todos os bispos, presbíteros e diáconos com Teu 
amor, que eles possam ter fome da verdade e possam ter sede 
depois da retidão; que Tu os preencha de compaixão e os mova a 
cuidar de Teu povo. 
Senhor, ouve nossa oração. 
 
Que Tu abençoes nossos irmãos e irmãs que buscam Te servir na 
Terceira Ordem, Sociedade de São Francisco, e lhes dê graça para 
perseverar. 
Senhor, ouve nossa oração. 
 
Que Tu abençoes suas famílias (ou casas ou comunidades) e os 
adorne com toda a virtude cristã. 
Senhor, ouve nossa oração. 
 
Que pela presença de Teu Espírito Santo, Tu sustentes aqueles que 
Tu chamastes à vida dos Evangelhos do modo de São Francisco, e 
os encoraje a perseverarem até o fim. 
Senhor, ouve nossa oração. 
 
Oremos pelas nossas próprias necessidades e as dos outros. 
 

Intercessões podem ser oferecidas aqui. 

 
Senhor, em Tua misericórdia, 
Ouve nossa oração. 
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Que nós, com a Bem Aventurada Virgem, os Santos Francisco e 
Clara, Santos Luís e Elizabeth, nossos protetores, (São 
__________) e todos os santos que Te serviram no passado, 
possamos estar juntos em teu Domínio infinito. 
Senhor, ouve nossa oração. 
 
Senhor tenha piedade. 
Cristo tenha piedade. 
Senhor tenha piedade. 
 
Oremos.   
 Senhor Deus, tu sempre te agradas em te mostrar àqueles que 
são inocentes e humildes de coração; nos ajude a seguir o exemplo 
do abençoado Pai Francisco, a olhar para a sabedoria deste mundo 
como tolice, e apenas fixar nossas mentes em Jesus Cristo, e nele 
crucificado, a quem contigo e com o Espírito Santo seja sempre 
todo o louvor. Amém. 
 

CONFISSÃO 

 Diácono ou outro Líder 

Confessemos nossos pecados contra Deus e nosso próximo. 

 Silêncio pode ser mantido 
 

Mui amoroso e misericordioso Deus, 
confessamos que pecamos contra Ti e Tua criação. 

Confessamos nossa falsa reivindicação por riqueza,  
 poder e sabedoria. 
Confessamos nossa vergonha do Evangelho 

e de nossa dependência de Ti. 
Ajuda-nos a nos conhecermos, nem mais nem menos do que 

quando estamos em Tua visão. 
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Ilumina a escuridão de nossos corações, 
e nos dê, Ó Senhor, 

verdadeira fé, esperança certa e caridade perfeita. 

 O bispo quando presente, ou o Celebrante, estando de pé, diz  

Deus de amor infinito tenha piedade de vocês, 
pela paixão humilde de nosso Senhor Jesus Cristo 

perdoe todos os seus pecados, 
e pelo poder do Espírito Santo 
 os conduza em toda a graça e verdade. Amém. 
 

SAUDAÇÃO DA PAZ 
 

A paz do Senhor seja sempre com vocês. 
Seja também contigo. 

 Todos podem se cumprimentar uns aos outros com a paz de Cristo  
 
 

AÇÃO DE GRAÇAS E COMUNHÃO 
 

OFERTÓRIO 
 O Celebrante pode começar o Ofertório com a exortação de São Francisco na 

"Carta a toda a Ordem” ou alguma outra oração de ofertório. 

Preparem-se para olhar para a humildade de Deus. Ponham seus 
corações diante do Deus do Universo. Mantenham-se humildes 
para que Deus os possa exaltar. Não abracem nada que venha de si 
mesmos para si mesmos tudo de vocês, assim que Deus deu tudo 
de si para vocês. 
 

 Os representantes da congregação trazem as ofertas do povo de pão e vinho,  
dinheiro ou outros dons para o diácono ou celebrante. Estando o povo de pé, as ofertas 

são apresentadas e colocadas no Altar. 
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ORAÇÃO EUCARÍSTICA DOS SANTOS FRANCISCO E CLARA 
 

 O  povo permanece de pé. O Sursum Corda começa com qualquer Saudação.  
 

Que Deus seja convosco. Ou O Senhor está aqui. 
Seja também contigo.     O Espírito de Deus está conosco. 
 

 Depois da Saudação, continua o Sursum Corda  

Elevai os corações. 
Ao Senhor nos os elevamos. 
Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 
Assim fazê-lo é digno e justo. 

 O Celebrante procede 

Deus todo Poderoso, Altíssimo, Supremo Bom Senhor, te 
louvamos e agradecemos por teres trazido luz à escuridão de 
nossas vidas. Por tua Palavra na criação tu criaste nosso irmão sol e 
irmã lua, e teu olhar amoroso pousou sobre tudo aquilo que tinhas 
feito e achaste que era muito bom; mas pelo pecado o mundo foi 
encoberto; pelo pecado nos perdemos. Então, através de teu Filho, 
tu revelaste a luz de teu amor. Como um de nós, tu caminhaste 
entre nós. Une-nos neste dia ao teu Filho para que possamos 
brilhar com tua glória para o mundo; por tua luz ajuda-nos a ver e 
tornar-nos a luz.  
 
Alegrando-se no esplendor de teu brilho, multidões incontáveis de 
anjos e arcanjos te dão incessante louvor. Unindo-nos a eles e 
dando voz a toda criatura debaixo do céu, irrompemos em canção 
para cantar teu jubiloso louvor: 
 
Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo! 
Os céus e a terra estão plenos da tua glória. 
Hosana nas alturas! Hosana! 
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† Bendito o que vem em nome do Senhor. 
Hosana nas alturas! Hosana! 
 
Tu és merecedor, Ó Deus, de ser adorado e louvado por tudo 
aquilo que fizeste. Por teres amado o mundo de tal modo que deste 
teu único Filho, para que todos possam encontrar nova vida nele. 
Por teu Espírito Santo, tu ungiste Jesus para pregar as boas novas 
aos pobres, proclamar a liberdade aos prisioneiros e recuperar a 
visão aos cegos e libertar aqueles que estão oprimidos. Curando o 
doente, alimentando o faminto e festejando com pecadores, teu 
Filho proclamou que o Reino de Deus estava próximo. Vivendo 
entre nós, Jesus revelou sua glória, cheia de graça e verdade. Ainda 
assim o mundo o rejeitou, se opondo à sua missão e testemunho. 
 
Na noite em que foi entregue para sofrer e morrer, Nosso Senhor 
Jesus Cristo tomou o pão e, tendo dado graças a ti, o partiu e o deu 
aos seus discípulos, dizendo: TOMAI E COMEI, ESTE É O MEU CORPO, 
QUE É DADO POR VÓS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. †  
 
E depois da ceia, tomou o cálice de vinho e, tendo dado graças a ti, 
lhe entregou dizendo: BEBEI TODOS DESTE, PORQUE ESTE É O MEU 

SANGUE DA NOVA ALIANÇA, QUE É DERRAMADO POR VÓS E POR 

MUITOS, PARA O PERDÃO DOS PECADOS. SEMPRE QUE O BEBERDES, 
FAZEI-O EM MEMÓRIA DE MIM. † 
 
Com toda humildade, Cristo aceitou a traição e a morte em uma 
cruz para nossa redenção. Então, Ó Senhor, tu o elevaste dos 
mortos e deste a Jesus o nome acima de todos os outros nomes, de 
forma que todos possam ser humildes para confessar que Jesus 
Cristo é o Senhor de todos. 
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Deus todo-poderoso, quando celebramos este memorial de nossa 
redenção, louvamos-te pelo teu amor e piedade revelados em Jesus 
Cristo nosso Senhor. Lembrando-nos da sua morte e alegrando-
nos na sua ressurreição, oferecemos tudo que temos e tudo que 
somos a ti. Enquanto esperamos o retorno de Cristo em glória, 
permite que teu Espírito Santo venha sobre este pão e vinho e 
sobre nós, para que possamos ser preenchidos pelo teu poder e 
graça através do Corpo e Sangue de Jesus Cristo.  
 
Une-nos a teu Filho,  
nosso Senhor Jesus Cristo,  
que nos tira da escuridão  
na sua maravilhosa luz. 
 
Tudo o que te pedimos é por nosso Salvador Jesus Cristo, por 
quem, e com quem, e em quem, na unidade do Espírito Santo, toda 
a honra e toda glória sejam tuas, Pai Todo-poderoso, agora e para 
sempre.  
Amém! 
 
Como nosso Salvador, o Cristo, nos ensinou, nós oramos agora: 
Pai nosso, que estás nos céus,  
Santificado seja o teu Nome; Venha o teu Reino;  
Seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. 
O pão nosso de cada dia nos dá hoje. 
E perdoa-nos as nossas ofensas, 
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. 
E não nos deixes cair em tentação, mas † livra-nos do mal; 
pois teu é o Reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 
 

 Observam-se instantes de silêncio. 
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CONVITE À COMUNHÃO 
  

 O Celebrante pode cantar ou dizer as palavras de convite 

 
Repartimos este pão para compartilhar o Corpo de Cristo. 
Pois nós, embora muitos, somos um só corpo,  
 pois compartilhamos de um só pão. 
 

 O Celebrante continua 

Levanta-te, brilha, pois a tua luz veio,  
e a glória do Senhor veio sobre ti. 
 

COMUNHÃO 

 Podem ser cantado hinos, salmos ou antífonas 
 durante a administração da Comunhão  

 

ORAÇÃO DE PÓS-COMUNHÃO 

Oremos. 
Altíssimo e Supremo Deus Eterno,  
pelo mistério de tua presença tu nos deste júbilo.  
Nós te agradecemos  
 por nos teres dado um pouco do teu Reino divino,  
 no Sacramento do Corpo e Sangue de teu Filho,  
 Jesus Cristo nosso Senhor.  
E agora, ó Senhor, faze-nos instrumentos de tua paz;  
como nós fazemos nosso caminho no mundo,  
ajuda-nos a semear teu perdão, amor e renovação.  
Fortalece-nos pelo teu Espírito Santo  
a amar a piedade, fazer justiça, 
e caminhar como nosso Deus,  
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 seguindo os exemplos de Francisco,  
  Clara,  
   Luís e  
    Elizabeth,  
que, com todos os teus santos,  
glorificam teu Santo Nome,  
por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. 

 Um Hino pode ser cantado; O Celebrante pode abençoar o povo;  
o Diácono os despede. 

 

DESPEDIDA DA SANTA CLARA 
 Ide, seguros que tendes uma boa escolta para o caminho. Ide, 
porque aquele que vos criou também vos santificou; e, guardando-
vos sempre como uma mãe guarda um filho, amou-vos com terno 
amor.  
Somos gratos a Deus! 
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Uma Santa Eucaristia Informal 
para eventos franciscanos 

(adaptada aos princípios do LOC 2015) 

 

REUNIÃO EM NOME DE DEUS 
 

O povo é convidado a ter alguns momentos de silêncio orante,  
como preparação para receberem Cristo na Eucaristia.  

Uma canção pode ser entoada. 
 

ABERTURA 
 

Bendita seja a Santíssima Trindade, um só Deus.  
Bendito seja seu Reino, agora e para sempre. Amém. 
 

COLETA DO DIA OU A SEGUINTE 
 

O Senhor seja com vocês. 
Seja também contigo. 
 
Oremos.  
 Senhor Jesus Cristo, quando o mundo estava se esfriando, 
elevaste o bendito Francisco, que carregou em seu corpo as marcas 
do teu sofrimento, para acalentar nossos corações com o fogo do 
teu amor. Ajuda-nos, sempre, a nos voltarmos para ti com corações 
verdadeiros, e a carregar a cruz do amor a ti, que vives e reinas com 
o Criador e com o Espírito Santo, para sempre e sempre. Amém. 
 



 

118 

 

118 

CÂNTICO DAS CRIATURAS 
      A ser lido responsivamente ou antifonalmente.  

Outro cântico, como o Gloria in Excelsis, Louvores da Trindade Divina, 
 um hino ou canção, poderão ser utilizados. 

 
Antífona: Ilumina, Senhor, quem vive nas trevas 
 e nas sombras da morte. 
 
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 quem perdoa pelo teu amor,  
 e suporta a enfermidade e tribulação.  
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Bem-aventuradas as pessoas que as suportarem 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 bendigem ao meu Senhor, e rendam-lhe graças  
 e sirvam-no com grande humildade. 
 

LEITURAS 
  

 O Evangelho deve ser rido. Outras leituras e salmos podem ser ridos.  
Em resposta ao Evangelho, é possível partilhar uma reflexão,  

meditação, música, história, poema ou partilha.  
Todas as pessoas se sentam para a(s) leitura(s). 

A Palavra de Deus, escrita __________________. 
 

 A pessoa que estiver lendo termina com 

Palavra do Senhor.  
Demos graças a Deus.  
 
 Todas as pessoas ficam de pé, se possível, para a proclamação do Evangelho 

 
O Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, 
conforme __________________. 
Glória te seja dada, ó Senhor. 

 A pessoa que proclama termina com 
Evangelho do Senhor! 
Louvado sejas, ó Cristo. 
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Na ocasião de Admissões ou Renovações, A Ordem para Admissões se segue 
aqui (p.125). Quando não houver nenhuma Admissões ou Renovações, 

 as Orações se segue. 

 
ORAÇÕES DO POVO 

 O povo é convidado a oferecer suas preocupações, 
 pedidos de oração e ações de graças em momentos apropriados, durante as orações. 

  
 O líder começa 

Somos o Corpo de Cristo. Somos a Igreja. Peço suas orações pelo 
Povo de Deus em todo o mundo e por nós, que nos reunimos 
aqui. Orem pela Igreja... 
 
 Deus, na tua misericórdia, 
 Ouve nossa oração. 
 
Peço suas orações pela paz. Orem pelo fim das guerras, lutas e 
violência. Orem para que todas as pessoas fiquem bem e em paz.  
 
 Deus, na tua misericórdia, 
 Ouve nossa oração. 
 
Peço suas orações por quem está doente e sofrendo. Quem são as 
pessoas por quem precisamos orar? 
 

O povo pode adicionar seus pedidos de oração. 

 Deus, na tua misericórdia, 
 Ouve nossa oração. 
 
Peço suas orações pelas pessoas que estão pobres, que estão 
famintas, que estão na rua... Orem por quem está com problemas 
ou necessidades.  



 

121 

 

121 

 Deus, na tua misericórdia, 
 Ouve nossa oração. 
 
Peço suas orações pelas pessoas que vivem todas as formas de 
opressão e injustiça, para que tenhamos motivação em intervir.   
 
 Deus, na tua misericórdia, 
 Ouve nossa oração. 
 
Peço suas orações por todas as pessoas falecidas, e por quem passa 
por luto.                 O povo pode adicionar seus pedidos de oração. 

  
Deus, na tua misericórdia, 
 Ouve nossa oração. 
 
Peço suas orações por nossas irmãs e nossos irmãos da 
comunidade franciscana.  

Podem ser feitas intercessões do diretório da TSSF. 

 Deus, na tua misericórdia, 
 Ouve nossa oração. 
 
Encerramos nossas orações, apresentando bênçãos e ações de 
graças diante de Deus… 

O povo pode adicionar seus motivos de gratidão. 

 Deus, na tua misericórdia, 
 Ouve nossa oração. 

 

SAUDAÇÃO DA PAZ  

 Todas as pessoas ficam de pé, se possível, e a pessoa que preside proclama 
A paz do Senhor seja sempre com vocês. 
Seja também contigo. 

 Todas as pessoas presentes podem cumprimentar-se com a paz de Cristo 
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GRANDE ORAÇÃO EUCARÍSTICA 
Todas as pessoas ficam de pé, se possível. 

A pessoa que preside canta ou diz 

O Senhor está aqui. 
Seu Espírito está conosco. 
Elevemos os corações. 
Ao Senhor os elevamos. 
Demos graças a Deus. 
Assim fazê-lo é digno e justo. 

A pessoa que preside prossegue 
É justo dar-te graças, ó Deus vivo e verdadeiro.  
És a fonte de vida para toda vida. Damos-te graças por te haveres 
revelado a nós na beleza de tua criação:  irmão Sol, irmã Lua, e 
tudo que sustenta a vida. Damos-te graças por teu corpo, a Igreja, e 
especialmente pela comunidade organizada por nosso irmão 
Francisco e por nossa irmã Clara. Damos-te graças por te haveres 
revelado em Jesus, que nos mostrou teu amor sacrificial, trazendo-
nos nova vida e reunindo-nos como teus filhos e filhas. 
 
Desse modo, unimo-nos a Francisco, Clara, Luís, Isabel e todos os 
santos, santas e anjos, proclamando a tua glória, ao cantarmos 
(dizermos): 
Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo. 
Os céus e a terra estão plenos da tua glória. 
Hosana nas alturas! Bendito o que vem em Nome do Senhor! 
Hosana nas alturas! 
 
Pai, trazemos-te estes dons da tua criação: pão e vinho. 
Santifica-os pelo teu Espírito Santo, para que sejam, para o teu 
povo, o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor.  
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Na noite em que foi traído, Jesus tomou o Pão e, tendo dado 
graças a ti, o partiu e deu àquelas pessoas que o cercavam, dizendo:  
“TOMEM E COMAM, ESTE É O MEU CORPO, QUE É DADO POR AMOR 

A VOCÊS. FAÇAM ISTO EM MEMÓRIA MINHA.” 
E depois da ceia, tomou o Cálice, e, tendo dado graças a ti, 
entregou-o dizendo: “TOMEM E BEBAM. ESTE É O SANGUE DA 

NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE É DERRAMADO PARA QUE OS 

PECADOS SEJAM PERDOADOS. FAÇAM ISTO EM MEMÓRIA MINHA.” 
 
Toda honra e glória pertencem a ti, Deus amoroso, mediante Jesus, 
teu Filho, com o Espírito Santo, um Deus, para sempre e sempre.  
Amém. 
 
Como nos ensinou Cristo, o Salvador, agora nos animamos a orar: 
Pai nosso, que estás nos céus. 
Santificado seja o teu Nome. Venha o teu Reino. 
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. 
O pão nosso de cada dia nos dá hoje. 
Perdoa-nos as nossas ofensas, 
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. 
E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal; 
pois teu é o Reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 
 

 
PARTIR DO PÃO E COMUNHÃO 
 

A pessoa que preside procede à fração do Pão consagrado. 
Guardam-se alguns momentos de silêncio. 

A administração da Comunhão poderá ser feita do modo previsto pelo LOC 2015, ou 
então, cada pessoa passa o Pão e o Vinho à pessoa vizinha.  
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O Celebrante pode convite o povo à comunhão dizendo 

 Este é o banquete do Senhor. Foi preparado para aqueles que 
o amam e para aqueles que querem amá-lo mais. Venham, pois, 
vocês que têm muita fé e vocês que têm pouca, vocês que 
frequentam muito e vocês que recém chegaram, vocês que 
quiseram seguir e vocês que temem que não conseguiram. Venham, 
porque é o Senhor que convida. É sua vontade que aqueles que o 
desejam devem encontrá-lo aqui. 
 

PÓS-COMUNHÃO 
Nós te agradecemos, Deus, por nos trazeres ao redor desta 
mesa, alimentando-nos com a comida da Vida. Através de 
Cristo, e na companhia de São Francisco e Santa Clara, 
oferecemos nossas vidas para o teu serviço. Envia-nos, no 
poder do teu Espírito, para que possamos permanecer 
contigo neste mundo. É o que pedimos, por Jesus Cristo, o 
servo, nosso amigo e irmão. Amém.  
 

BÊNÇÃO E DESPEDIDA 
 

Busquem a face do Senhor Jesus  
 em todas as pessoas que vocês encontrarem. 
E que todas as pessoas que encontrarem  
 vejam a face do Senhor Jesus em vocês.  
O Senhor abençoe; O Senhor nos abençoe, e nos guarde. 
O Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós,  
 e tenha misericórdia de nós. 
O Senhor sobre nós levante a sua face,  
 e nos dê a paz, agora e sempre. Amém. 

O(a) diácono(a), ou a pessoa que preside, despede o povo, que responde 
Demos graças a Deus.         Pode-se cantar um hino de encerramento 
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A Regra da Terceira Ordem da Sociedade de São Francisco 
 

iii) Ordem para Admissões e Renovações 
 

 como ordenado pelo Capítulo Interprovincial da Terceira Ordem na Revisão 
Constitucional de 1993, e subsequentemente ratificado pelos cinco Capítulos Provinciais 

(1997). 
Esta Ordem para Admissões será levada a cabo depois do Evangelho em uma 

celebração da Santa Eucaristia; quando isto não for possível, pode ser usada sozinha. O 
Oficiante é um leigo ou clérigo que recebeu um mandato para executar a admissão(s) da 

Oficial de TSSF Brasil.  

 
Todos aqueles que serão admitidos se coloquem em pé diante do Oficiante. 

 
I. O CONVITE : Meus irmãos e irmãs, o que vocês desejam? 
 
Os candidatos respondem: Nós desejamos servir ao nosso Senhor 
Jesus Cristo na Terceira Ordem da Sociedade de São 
Francisco em companhia de nossos irmãos e nossas irmãs. 
 
II. A PERGUNTA: Você/s aceita(m) Os Princípios como a visão 
da Comunidade da Terceira Ordem da Sociedade de São 
Francisco? 
 
Os candidatos respondem:  Aceitamos. 
 
III. A EXORTAÇÃO O Oficiante escolhe “A” ou “B” 
A:  Meus irmãos e irmãs, vocês sempre têm que buscar ser 
conformados à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo na vida que 
vocês querem abraçar. Continuem a servi-lo pela oração, pelo 
estudo e pelo trabalho ativo para o seu Domínio. Estejam prontos 
para suportar a severidade, trazendo à memória que nosso Salvador 
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disse que se nós o servíssemos, então também teríamos que segui-
lo; que se nós o seguíssemos, teríamos que negar a nós mesmos, 
tomar nossas cruzes diariamente e segui-lo. 

Enquanto você abraça esta vida de sacrifício vivo, preste 
atenção ao exemplo de São Francisco, o poverello de Assis. Deixe 
que a vida dele no seu espírito de pobreza santa torne nosso 
Senhor conhecido e amado em todos lugares, e promova o espírito 
de amor e unidade dentro da família de Deus. E assim, observe sua 
regra pessoal de vida para que você, como ele, manifeste 
humildade, amor e alegria no Senhor. 

A vida do Evangelho no espírito de São Francisco não pode 
ser exercida exceto pela graça daquele que disse: “Meu jugo é fácil, 
meu fardo é leve”. Vamos, então orar a Deus para que você possa 
ter a graça de perseverar nesse caminho escolhido. 
 
Ou B:  : Meus irmãos e irmãs, como cristãos batizados nós demos 
nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo, e somos membros do seu 
Corpo. Temos que buscar viver na alegria do Senhor Ressuscitado. 
Nós buscamos a imagem de Cristo em uma comunidade de cristãos 
que vivem segundo o exemplo de São Francisco, o poverello de 
Assis. Que nossas vidas no espírito da pobreza santa de Francisco 
tornem nosso Abençoado Senhor conhecido e amado em todo 
lugar, e promovam o espírito de amor e unidade dentro da família 
de Deus. Continuemos servindo a Deus pela oração, pelo estudo e 
pelo trabalho ativo para o seu Domínio. Que possamos, como 
Francisco, livremente manifestar humildade, amor e alegria no 
Senhor. 

Meus irmãos e irmãs, na vida que agora nos comprometemos, 
estejamos prontos para suportar adversidade. Tenhamos sempre 
presente que nosso Salvador nos disse que se alguém quisesse 
serví-lo e ao próximo, que renunciasse a si mesmo, tomasse a sua 
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cruz e o seguisse. Vamos pedir a Deus que possamos ter a graça de 
trilhar o caminho do serviço aos mais pobres. 

 
IV. LITANIA 
 
Deus Pai,    
Tem piedade de nós. 
Deus Filho, 
Tem piedade de nós. 
Deus Espírito Santo, 
Tem piedade de nós. 
 
Santíssima Trindade, Um só Deus, 
Tem piedade de nós. 
 
Humildemente oramos que tu nos 
ouças, Ó Senhor, e que nos envies paz para o mundo inteiro que tu 
reconciliaste contigo pelo ministério de teu Filho, Jesus. 
Senhor, ouve a nossa oração. 
 
Que tu guies todas as autoridades civis para estabelecer justiça e 
mantê-la para todo o povo. 
Senhor, ouve a nossa oração. 
 
Que tu cures as divisões de tua Igreja visível para que todos sejam 
um. 
Senhor, ouve a nossa oração. 
 
Que tu concedas ao teu povo o perdão dos pecados, e nos dês a 
graça de emendar nossas vidas. 
Senhor, ouve a nossa oração. 
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Que tu guies todos os membros de tua Igreja nas suas vocações e 
ministérios de te servir em uma verdadeira e religiosa vida. 
Senhor, ouve a nossa oração. 
 
Que tu levantes ministros capazes para tua Igreja de forma que o 
Evangelho possa ser conhecido por todas as pessoas. 
Senhor, ouve a nossa oração. 
 
Que tu inspires todos os bispos, presbíteros e diáconos com teu 
amor, de forma que eles possam ter fome da verdade e tenham 
sede e também retidão; que tu possas enchê-los de compaixão e 
movê-los para cuidar do teu povo. 
Senhor, ouve a nossa oração. 
 
Que tu abençoes nossos irmãos e irmãs que buscam te servir na 
Terceira Ordem, Sociedade de São Francisco, e lhes dês graça para 
perseverar. 
Senhor, ouve a nossa oração. 
 
Que tu abençoes suas famílias (ou casas, ou comunidades) e os 
adorne com toda virtude cristã. 
Senhor, ouve a nossa oração. 
 
Que enchendo-nos com teu Espírito Santo tu sustentes aqueles que 
chamaste à vida dos Evangelhos no caminho de São Francisco e os 
encoraje a perseverarem até o fim. 
Senhor, ouve a nossa oração. 
 
Oremos por nossas próprias necessidades e dos outros. 
 

Intercessões podem ser oferecidas aqui. 
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Senhor, em tua piedade, 
Ouve a nossa oração. 
 
Que nós, com a Bem-aventurada Virgem, os Santos Francisco e 
Clara, São Luís e Elizabeth, nossos protetores, São __________ e 
todos os santos que te serviram no passado, possamos estar juntos 
em teu infinito Domínio. 
Senhor, ouve a nossa oração. 
 
Senhor, tem piedade. 
Cristo, tem piedade. 
Senhor, tem piedade. 
 
Oremos. Senhor Deus, tu tens sempre te agradado em te mostrar 
àqueles que são inocentes e humildes de coração; nos ajuda a seguir 
o exemplo do abençoado Pai Francisco, a olhar para a sabedoria 
deste mundo como tolice, e apenas fixar nossas mentes em Jesus 
Cristo, e nele crucificado, com quem a ti e o Espírito Santo seja 
sempre todo o louvor. AMÉM. 
 
 
V. UBI CARITAS  
 Ou outro hino é cantado por todos em preparação para as Promessas e Renovações 

 
Ubi caritas et amor, 
ubi caritas, Deus ibi est. (Taizé) 
 
Onde o amor e a caridade, 
Deus aí está!   
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VI. A PROMESSA 
 
ADMISSÃO PARA PROFISSÃO: Aqueles que vão ser 
admitidos para Profissão venham à frente e façam seus votos e 
promessas. 
 

Cada candidato a ser ADMITIDO À PROFISSÃO diz: 

Eu, (Nome, por separado), (Juntos) me dou a nosso Senhor 
Jesus Cristo, para servi-lo para o resto de minha vida em 
companhia de meus irmãos e irmãs na Terceira Ordem da 
Sociedade de São Francisco, de acordo com os Princípios da 
Ordem, buscando espalhar o conhecimento e o amor de 
Cristo, promover o espírito de amor e harmonia como a 
família de Deus, e viver alegremente uma vida de 
simplicidade e serviço humilde segundo o exemplo de São 
Francisco. 
 

 O oficiante apresenta a Cruz da Terceira Ordem ao candidato. 
 

 Tome esta cruz como símbolo de que você, (Nome), é 
crucificado com Cristo mas vive pela fé no Filho de Deus que o 
amou e se deu pela vida do mundo. Use-a como um sinal de que 
você é um membro professo da Terceira Ordem. 
 
 Eu, (Nome), me comprometo pela graça de Deus a manter 
durante um ano minha regra pessoal de vida que coloco 
agora no altar. 
 
 Que Deus possa aceitar sua oferta e possa lhe(s) dar graça para 
perseverar com alegria. 
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RENOVAÇÃO DE PROFISSÃO: Aqueles que são Professos 
venham à frente e renovem seus votos e promessas. 
 
 Eu, (Nome, por separado), (Juntos) renovo minha promessa 
para servir nosso senhor Jesus Cristo na Terceira Ordem da 
Sociedade de São Francisco, de acordo com os Princípios da 
Ordem, para o resto de minha vida; buscando espalhar o 
conhecimento e o amor de Cristo, promover o espírito de 
amor e harmonia como família de Deus, e viver alegremente 
uma vida de simplicidade e serviço humilde segundo o 
exemplo de São Francisco. Eu me comprometo pela graça de 
Deus a manter durante um ano minha regra pessoal de vida 
que coloco agora no altar. 
 
 Que Deus possa aceitar sua oferta e possa lhe(s) dar graça para 
perseverar com alegria. 
 
ADMISSÃO DE NOVIÇXS: Aqueles que vão ser admitidos 
como Noviço/a(s) venham à frente. 
 Eu, (Nome, por separado), (Juntos) desejo servir a nosso Senhor 
Jesus Cristo como Noviço/a na Terceira Ordem da 
Sociedade de São Francisco, e me comprometo a manter 
durante um ano minha regra pessoal de vida que apresento 
agora no altar. 
 
 Eu o/a(s) admito como Noviço/a(s) na Terceira Ordem, 
Sociedade de São Francisco. Que Deus possa lhe(s) dar graça para 
perseverar com alegria. 
 
RENOVAÇÃO DOS NOVIÇXS: Aqueles que vão renovar suas 
promessas como Noviço/a(s) venham à frente. 
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 Eu, (Nome, por separado), (Juntos) renovo minha promessa 
para servir a nosso Senhor Jesus Cristo como Noviço/a na 
Terceira Ordem da Sociedade de São Francisco, e me 
comprometo pela graça de Deus a manter minha regra 
pessoal de vida que apresento agora no altar. 
 
 Que Deus possa aceitar sua oferta e possa lhe(s) dar graça para 
perseverar com alegria. 
 
VI. A BÊNÇÃO 

Quando foram completadas todas as admissões e renovações, o Oficiante diz: 

 
Pelas orações dos Santos eu o/a(s) recomendo. 
 Que nossa Bem-aventurada Senhora ore por você(s). 
 Que São Francisco, que suportou as marcas do Crucificado 
ore por você(s). 
 Que Santa Clara ore por você(s). 
 Que os Santos Luís e Elizabeth, santos ilustres da Terceira 
Ordem, orem por você(s). 
 E eu pronunciarei sobre você(s) a bênção que o bem-
aventurado Francisco deu ao Irmão Leão, seu companheiro: 
 Que o Senhor o(s) abençoe e o(s) mantenha; 
 Que o Senhor mostre sua face a você(s) e tenha piedade de 
você(s); 
 Que o Senhor volva seu semblante para você(s) e lhe(s) dê 
paz; 
 Meus irmãos e irmãs, que o Senhor os abençoe. 
 
VII. SAUDAÇÃO DA PAZ 

 A Ação de Graças e Comunhão continua aqui começa com o Ofertório. 
 

 O seguinte pode-se dizer, especialmente quando a Eucaristia não é a seguir. 
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Paz e Bem (Viviane Gonçalves Noel) 

 
Para os senhores também! 
Saudemos uns aos outros fraternalmente  
Para que a Paz e o Bem reinem finalmente! 
Ensaiemos com estas palavras singelas 
E, em nossos corações, abramos as janelas! 
Janelas que dão ao encontro da vida, 
Resplandecendo em cada manhã distraída! 
Desejando Paz e Bem a todos que cruzam nossos olhares, 
Renovamos nossos ares! 
E, um dia, quando menos estivermos esperando, 
A Paz e o Bem, de nossas bocas, sairão cantarolando! 
Serão mais que músicas sem fim, 
Serão atitudes enfim! 
 
A paz de Cristo seja sempre convosco. 
Seja também contigo. 
 
Todos os presentes podem trocar a paz do Cristo. 
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Acolhida e Recepção dum Postulante  
ou Associado(a) na TSSF 

 
 Este oficio é apropriado para ser usado antes do Ofertório da Eucaristia,  

antes da Ordem para Admissões, ou pode ser usado só numa reunião de Fraternidade. 

 
 Se mais de uma pessoa será acolhida como postulante,  

se fará a pergunta seguinte a cada uma 

 
Oficiante: Meu irmão/minha irmã, o que você deseja? 
 
Postulante: Desejo ser reconhecido como postulante na Terceira 
Ordem da Sociedade de São Francisco. 
 E/Ou 

Associado(a): Desejo ser reconhecido(a) como Associado(a) da 
Sociedade de São Francisco. 
 
Todos os franciscanos presentes:  Seja bem-vindo. Nós 
oferecermos nosso apoio e encorajamento enquanto você 
prosseguir seu discernimento no modo de vida franciscana. Que 
nosso bom exemplo e orações fervorosas ajudem você a abraçar 
mais amplamente o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, no espírito de São Francisco. 
 
Oficiante: Oremos. 
Deus, Nosso Criador, que nossas vidas estejam cheias do espírito 
de Jesus Cristo e que continuem a testemunhar seu Santo 
Evangelho: que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, agora 
e sempre. Amém. 
 

 A Oração atribuída a São Francisco pode seguir. 
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Todos:  Senhor, faze-me instrumento de tua paz.  
Onde houver ódio, que eu leve o amor;  
 onde houver ofensa, que eu leve o perdão;  
onde houver discórdia, que eu leve a união;  
 onde houver dúvida, que eu leve a fé;  
onde houver erro, que eu leve a verdade;  
 onde houver desespero, que eu leve a esperança;  
onde houver tristeza, que eu leve a alegria;  
 onde houver trevas, que eu leve a luz.  
Faze que eu procure mais consolar, que ser consolado; 
 compreender que ser compreendido; amar, que ser amado. 
Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado,  
 e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. 
 
Oficiante: Eu acolho e reconheço você, ______________, como 
postulante na Terceira Ordem da Sociedade de São Francisco. 
 E/Ou 

Oficiante: Eu acolho e reconheço você, ______________, como 
Associado(a) da Sociedade de São Francisco. 
 
Postulante/Associado(a): Graças sejam dadas a Deus. 
 
Oficiante: Que o Espírito Santo guie e fortaleça você, que nisto e 
em todas as coisas você possa fazer a vontade de Deus no serviço 
do Reino de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 
 
O oficio continua com o troco da Paz e o Ofertório, ou com a Ordem para Admissões, o 
pode terminar aqui com a poema Paz e Bem acima, p.133. Designar qual abaixo: 

 
Postulante/Associado(a): __________________________   
 
Oficiante:__________________________ Data:___________ 
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Oração de Manha 

A Forma da Bênção dos Animais 
 

CANTO #28. Cântico das Criaturas ou outro Canto de Louvor 

 

SALMO 148 Laudate Dominum 

 

LOUVEM ao Senhor lá dos céus, * 
 louvem-no nas alturas. 
2 Louvem-no, todos os seus seres angelicais, * 
 louvem-no, ó exércitos celestiais. 
3 Louvem-no, ó sol e lua, * 
 louvem-no, todas as estrelas brilhantes. 
4 Louvem-no, ó céus altíssimos, * 
 e águas que estão sobre os céus. 
5 Louvem o Nome do Senhor,* 
 pois ele ordenou e foram criados. 
6 Os estabeleceu para todo o sempre; * 
 deu-lhes leis que não ultrapassarão. 
7 Louvem da terra ao Senhor, * 
 vocês, monstros marinhos e todos os abismos, 
8 Fogo e granizo, neve e vapor, * 
 vento e tempestade, pois vocês executam a sua palavra. 
9 Vocês, montes e outeiros, * 
 árvores frutíferas e todos os cedros. 
10 Vocês, feras e animais do campo, * 
 répteis e as aves. 
11 Vocês, reis e todas as nações, * 
 governantes e quem julga na terra. 
12 Vocês, rapazes e moças, * 
 pessoas idosas e crianças. 
13 Louvem o Nome do Senhor, * 
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 porque só o seu Nome é excelso,  
 a sua glória se eleva acima da terra e dos céus. 
14 Pois ele exalta o poder do seu povo,  
 é o louvor para todas as pessoas que lhe são féis,* 
 o Israel de Deus, o povo que o serve. Aleluia! 
 

LEITURA: Mateus 6.25-34 

 

ORAÇÃO  
PARA OS ANIMAIS E O CUIDADO DA CRIAÇÃO 
 
Demos graças a Deus pelos dons que Deus tão benignamente nos 
concedeu, pela beleza e maravilha da Criação na terra, o céu, o mar, 
e pelos animais, passarinhos, peixes e plantas que enchem este 
mundo; 
Te damos graças, Deus 
 
Por tua misericórdia e conforto a todos os animais que estão 
sofrendo, incluindo aqueles que são abusados, caçados, perdidos, 
abandonados, que estão assustados, famintos e morrendo; 
Te damos graças, Deus 
 
Por nos encomendar o cuidado de nossos animais de estimação, e 
por nos conceder corações compassivos, mãos de gentileza, e 
palavras aconchegaras para te fazer conhecido a nossos animais de 
estimação; 
Te damos graças, Deus 
 
Por nos abençoar com o amor incondicional para nossos animais 
de estimação, para eles te fazerem mais conhecido para nós. 
Te damos graças, Deus 
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Para tua honra e gloria, agora e para sempre, fazemos a nossa 
oração a ti, Deus. 
   

PAI NOSSO 
 

A BÊNÇÃO DOS ANIMAIS 
 

   Os animais de estimação são apresentadas para a bênção. 

 
Senhor, abençoa todas a criaturas de tua criação. Que a fidelidade e 
o afeição delas para nós nunca sejam desestimadas. Cercar e 
confortar eles com teu benigno amor e cuidado. Que teu toque leve 
esteja sempre com eles. Amém. 
 

CANTO: Oração atribuída a São Francisco #9, 10, 11 ou 12 

 

BENÇÃO 
 
O Senhor nos abençoe e nos 
 guarde. 
O Senhor faça resplandecer o seu 
 semblante sobre nós, 
 e tenha misericórdia de nós. 
O Senhor sobre nós levante sua 
 face, 
 e nos dê a paz, agora e 
 sempre. Amém.  
 

DESPEDIDA 
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Parte III 
 

Outras Orações e Bênçãos 
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UMA BÊNÇÃO FRANCISCANA DO INCONFORMISMO 
 
Que Deus te abençoe com o inconformismo diante de respostas 
fáceis, meias-verdades, e relações superficiais, para que tu possas 
viver na intimidade de teu coração. 
  
Que Deus te abençoe com indignação diante da injustiça, da 
opressão e abuso das pessoas, para que tu possas trabalhar a favor 
da justiça, igualdade e paz. 
  
Que Deus te abençoe com lagrimas pela pessoas que sofrem 
vítimas da dor, rejeição, fome e guerra, para tu possas estender tua 
mão para consolar e transformar a sua dor em alegria. 
  
E que Deus te abençoe com a insensatez para pensar que tu podes 
fazer diferença neste mundo, para que faças algo que outras 
pessoas dizem não ser possível. Amém. 
 

VARIAÇÕES SOBRE A ORAÇÃO PELA PAZ  
(ver p. 102 e 135) 

VARIAÇÃO I 
 
Ó Senhor, Deus da vida 
 que cuidas de toda criação, dá-nos paz! 
Que a nossa segurança não venha das armas,  
 mas do respeito.  
Que a nossa força não seja a violência, 
 mas o amor. 
Que a nossa riqueza não seja o dinheiro, 
 mas a partilha. 
Que o nosso caminho não seja a ambição, 
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 mas a justiça. 
Que a nossa vitória não seja a vingança, 
 mas o perdão. 
Desamados e confiantes, queremos defender a dignidade de toda a 
 criação, partilhando, hoje e sempre,  
 o pão da solidariedade e da paz. 
Por Jesus Cristo teu Filho divino, nosso irmão,  
 que feito vítima da nossa violência,  
 ainda do alto da cruz, deu a todos o teu perdão. Amém. 
 

VARIAÇÃO II 
 
Ajuda-me, Senhor, a amar como tu me amas 
 e a compreender como Tu compreendes. 
Ensina-me, Senhor, a aceitar os outros como Tu me aceitas, 
 respeitando-os como Tu me respeitas e  
 suportando-os com paciência,  
 como Tu suportas com paciência infinita. 
 
Ajuda-me, Senhor, a perdoar como Tu me perdoas 
 e a fazer pelos outros o bem que fazes por mim. 
Senhor, Tu que me aceitas como eu sou,  
 ajuda-me a ser o que Tu queres que eu seja,  
 Tua semelhança no Amor. 
Transforma o meu coração para que ele seja bom, justo, manso, 
 paciente, compreensivo, generoso,  
 tolerante e cheio de misericórdia,  
 para que através do meu amor humano semelhante ao Teu,  
eu possa levar ao meu irmão a alegria, a paz, a consolo,  
a esperança, o perdão e a salvação do Teu Amor Divino. Amém.  
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BENÇÃO DE SANTA CLARA PARA SUA ALMA AO MORRER 
 
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. 

 
ORAÇÃO PELA PAZ MUNDIAL  
 
Ó Deus, nos conduza da morte para a vida, 
 da falsidade para a verdade. 
Nos conduza do desespero para esperança, 
 do temor para a confiança. 
Nos conduza do ódio para o amor, 
 da guerra para a paz. 
Permita que a paz preencha nossos corações,  
 nosso mundo, nosso universo. Amém. 
 

ORAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO 
 
Senhor, me ensina a esperar pelo teu tempo. 
Segura firma minha mão  
e aumenta minhas forças 
na caminhada da vida. 
Me conduz pelo melhor 
caminho guiando meus passos. 
Me protege de todo mal. 
Aumenta minha fé e 
renova dada ia a minha 
confiança em Ti. 
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BENÇÃO DO FOGO 
 
Que o vento suave sopre sobre tua vida trazendo sempre  
 o aroma da paz; 
Que o fogo aqueça teu coração deixando-o sempre  
 pleno de ternura e compromisso; 
Que a palavra que sair dos teus lábios  
 e as que visitarem os teus ouvidos 
levem e tragam sempre o som e a força da libertação e de benção! 
E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo,  
 habite contigo eternamente. Amém. 
 
 

VENI CREATOR SPIRITUS!    
 
Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai 
 e enchei os corações com vossos dons celestiais. 
Vós sois chamado o Intercessor de Deus excelso dom sem par, 
 a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. 
Sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai, 
 por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. 
A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, 
 nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. 
Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz, 
 se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. 
Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer 
 que procedeis do Seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. 
Amém. 
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ANIMA CHRISTI 
 
Alma de Cristo, santifica-me. 
Corpo de Cristo, salva-me. 
Sangue de Cristo, inebria-me. 
Água do lado de Cristo, lava-me. 
Paixão de Cristo, conforta-me. 
Ó bom Jesus, ouve-me. 
Dentro de tuas chagas, esconde-me. 
Não permitas que eu me afaste de ti. 
Do espirito maligno, defende-me. 
Na hora da minha morte, chama-me. 
E manda-me ir para ti para que, com teus santos,  
Eu te louve por todos os séculos dos séculos. Amém. 
 

LITANIA DA TERCEIRA ORDEM  
 

AÇÃO DE GRAÇAS 
(Resposta: Nós te agradecemos, ó Deus.) 
 
Pela Encarnação, Morte e Ressurreição de  
 nosso Senhor Jesus Cristo: 
 
Por sermos membros da Igreja de Cristo:  
 
Pela Eucaristia na qual recebemos a vida do Cristo Ressurreto: 
 
Pela inspiração da vida de São Francisco: 
 
Pelo nosso chamado como seguidores de Cristo  

Excluído: extas

Excluído: que vem

Excluído: escuta

Excluído: Entre

Excluído: feridas

Excluído: separe 

Excluído: E dos exércitos do

Excluído: E n

Excluído: M

Excluído: deixa-me ir a 

Excluído: 
e 

Excluído: ar
Pel
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 no caminho de São Francisco: 
Pela vida compartilhada na família Franciscana: 
 
Pelo amor e cuidado dos nossos companheiros terciários: 
 
Pela expansão da Terceira Ordem ao longo do mundo: 
 
Pelo crescimento no entendimento e companhia dos  
 Franciscanos Seculares e Franciscanos Ecumênicos: 
 
Pelo mundo bonito e doador de vida no qual vivemos: 
 
Pelas oportunidades para servir a nossas irmãs e irmãos, 
 compartilhar a sua dor e sofrimento  
 em união com a paixão de Cristo: 
 

PENITÊNCIA 
(Resposta: Perdoa, ó Deus.) 
 
Por nossa insensibilidade para com as necessidades dos outros: 
 
Por nosso preconceito e medo que atrapalha o amor  
 em nossos corações: 
 
Por nossa pequena visão e encolhimento de tuas demandas  
 em nós: 
 
Pelo nosso fracasso em aceitar mudanças e riscos: 
 
Pelo nosso desejo de fazer teu trabalho do nosso próprio modo: 
 
Por nossa falta de respeito para com aqueles que diferem de nós: 
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Por estarmos agarrados ao passado e temermos o futuro: 
 
Pela nossa relutância em seguir os passos de São Francisco 
 abraçando a pobreza nas relações, com nossas posses e  
 com nosso tempo: 
 
Pela nossa busca da segurança neste mundo: 
 

INTERCESSÃO 
(Resposta: Senhor, ouve nossa oração.) 
 
Por todos os terciários que enfrentam hostilidade por 
  causa do seu compromisso cristão: 
 
Por todas as terciárias que envelheceram,  
 estão doentes ou incapacitadas: 
 
Por aqueles que trabalham sem a companhia de outros terciários, 
especialmente os trabalhadores expatriados na Igreja mundial: 
 
Pelas terciárias que trabalham entre os sozinhas, os despossuídas, 
os destituídas, e os mentalmente doentes: 
 
Pelo ____, Ministro Geral da Sociedade e pelo ____ Ministro 
Geral da Terceira Ordem: 
 
Por todos os membros de Capítulos Provinciais e todos os oficiais 
pastorais: 
 
Pela Província das Américas, especialmente pelo Ministro, ___; E 
pela Região do Brasil, especialmente pela nossa Ministra, ___nosso 
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Capelão, ___, nossas Diretores de Formação, _____, nosso 
Animador das Fraternidades, nosso Secretário ____, e pela nossa 
tesoureira___. 
 
Por todos as fraternidades:  
 
Por todos os postulantes, noviços e associadas: 
 
Pelos nossos diretores espiritual: 
 
Por aqueles que duvidam do seu chamado franciscano: 
 
Por aqueles tentados pela falta de fé ou desespero: 
 
Por aqueles a quem falta oportunidade da Comunhão frequente: 
 
Por nós mesmos e todos os nossos irmãos e irmãs para que a graça 
 da perseverança possa ser concedida a nós. 
 
Deus eterno, pelo poder de quem fomos criados e por cujo amor 
fomos resgatados, guia-nos e nos fortalece por teu Espírito, para 
que possamos nos dar a teu serviço e possamos viver este dia em 
amor uns aos outros e a ti. Por Jesus Cristo nosso Senhor que vive 
e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, num mundo 
sem fim. Amém. 
 


