Santo do Dia
Trabalhou incansavelmente na Seara do Senhor

Santa Clara de Assis, em italiano Santa Chiara
d’Assisi, nascida Chiara d’Offreducci, nasceu no dia de 16 de julho de
1193. Foi a fundadora do ramo feminino da ordem franciscana, a
chamada Ordem de Santa Clara (ou Ordem das Clarissas).
Pertencia a uma família nobre e era dotada de grande beleza.
Destacou-se desde cedo pela sua caridade e respeito para com os
pequenos, tanto que, ao deparar-se com a pobreza evangélica vivida
por São Francisco de Assis, foi tomada pela irresistível tendência
religiosa de segui-lo.
Enfrentando a oposição da família, que pretendia arranjar-lhe um
casamento vantajoso, aos dezoito anos Clara abandonou o seu lar para
seguir Jesus mais radicalmente. Para isto foi ao encontro de São
Francisco de Assis na Porciúncula e fundou o ramo feminino da Ordem
Franciscana, também conhecido por “Damas Pobres” ou Clarissas.
Viveu na prática e no amor da mais estrita pobreza.
O seu primeiro milagre foi em vida, demonstrando a sua grande fé.
Conta-se que uma das irmãs da sua congregação havia saído para
pedir esmolas para os pobres que iam ao mosteiro. Como não
conseguiu quase nada, voltou desanimada e foi consolada por Santa
Clara que lhe disse: “Confia em Deus!”. Quando a santa se afastou, a
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outra freira foi pegar no embrulho que trouxera e não conseguiu
levantá-lo, pois tudo havia se multiplicado.
Em outra ocasião, quando da invasão de Assis pelos sarracenos, Santa
Clara sustentou o ostensório com o Santíssimo Sacramento e enfrentou
o chefe deles, dizendo que Jesus Cristo era mais forte que eles. Os
agressores, tomados de repente por inexplicável pânico, fugiram. Por
este milagre Santa Clara é representada segurando o Ostensório na
mão.
Falecimento
Santa Clara de Assis morreu em Assis no dia 11 de agosto de 1253, aos
60 anos de idade. Um dia antes de sua morte ela recebeu a visita do
Papa Inocêncio IV, que lhe entregou a Regra escrita por ela aprovada e
aplicada a todas as monjas.
O Papa mandou enterrá-la na Igreja de São Jorge, onde São Francisco
estava enterrado. Em 1260 depois de construída a Basílica de Santa
Clara, ao lado da Igreja de São Jorge seu corpo foi transladado com
todas as honras para lá.
Canonização de Santa Clara de Assis
Sua canonização foi oficializada pelo Papa Alexandre IV, no ano de
1255, dois anos após sua morte. Santa Clara de Assis é representada
com uma roupa marrom e touca branca, com uma custódia com o
Santíssimo sacramento.
Leia mais: Santa Clara de Assis
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