
 

Abrace o Cristo pobre como uma virgem pobre! 

Queridas Irmãs, Formandas e LFM 

Neste dia em que celebramos a Solenidade de Santa Clara, para nós Franciscanas de São José é uma 
grande alegria que a seu exemplo, sete jovens postulantes, dão o seu sim generoso para ingressarem 
no Noviciado em Calomboloca/Angola. 

Santa Clara através de seus belos e preciosos escritos deixa-nos transparecer seu jeito de ser e viver. 
Um de seus escritos bem atuais para os desafios de nosso tempo é a 2ª carta que ela escreve à Inês 
de Praga. Como podemos conferir a seguir: 

“Mas, uma só coisa é necessária (Lc 10, 42), a uma só coisa te 
chamo a atenção por amor d'Aquele a quem te ofereceste como 
vítima santa e agradável (cf. Rom 12, 1).  Eu te exorto a não 
esqueceres o teu santo propósito e qual outra Raquel (Gn 29, 
16) (15):  

 não percas de vista as motivações de início; 

 mantém-te firme no que já alcançaste;  

 sê constante no que fazes;  

 não desanimes no caminho, corre veloz, com passo leve e 

sem tropeçar;  

 que nem a teus pés o pó se apegue;  

 avança segura, alegre e jovial, no caminho da felicidade,  

não acredites nem confies em quem te tentar desviar deste 

propósito; 

 ultrapassa todo o obstáculo do caminho, e sê fiel ao 

Altíssimo (cf. Sl 150, 14) no estado de perfeição a que te 

chamou o Espírito Santo. (2ª carta à Inês de Praga) 

 

Diante deste mundo secularizado, onde o individualismo o consumismo e o neoliberalismo toma conta 
de nossa sociedade e de nossa vida, se torna urgente estarmos vigilantes e atentas a estas 
orientações de Santa Clara para não deixarmos que estas tentações nos afastem do caminho. 

Queridas Irmãs e Formandas, meditemos e interiorizemos em nosso coração cada frase de Santa 
Clara à Inês, como se fosse dirigida a cada uma de nós. 

Santa Clara rogai a Deus por nós para que sejamos coerentes com a proposta evangélica, rogai por 
nossas noviças que hoje iniciam esta etapa formativa na Vida Religiosa e que juntamente com elas, 
nosso coração possa arder de fervor e vigor quando ouvirmos sua Palavra e partilharmos o pão nosso 
de cada dia. 

Minha cordial saudação de Paz e Bem! 
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