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Olá, jovem 
 
Paz e Bem! 
 
Certamente, não conheces “A voz de Clara”, vou te apresentar 
quem é a “A voz de Clara”: 
 
Nós somos um grupo de irmãs Clarissas. Estamos no Louriçal e 
decidimos divulgar um pouco mais da vida de Clara e 
testemunhar a vida de ser clarissa. 
 
Espero que este pequeno boletim seja do teu agrado, pois foi a 
pensar em ti que o criamos. Tu terás a oportunidade de 
colaborar neste boletim, onde poderás partilhar connosco e 
com mais jovens a tua vida cristã.  
 
A Fé é um caminho que se faz  com Jesus Cristo ao caminhar 
com os irmãos! 
 
Vem, e ajuda-nos (enviando-nos desde poemas, textos, 
canções, e até a tua própria historia, poderás corresponder com 
outras jovens...) para que “ A voz de Clara” se faça ouvir em 
Portugal inteiro! 

Deus conta contigo 
 
Só Deus pode dar a Fe, 
Mas tu podes dar o teu testemunho. 
Só Deus pode dar a esperança, 
Mas tu podes dar confiança aos outros. 
Só Deus pode dar o amor, 
Mas tu podes ensinar o outro a amar. 
Só Deus pode dar a paz, 
Mas tu podes semear a união. 
Só Deus pode dar a força, 
Mas tu podes dar coragem a um triste. 
Só Deus é o caminho, 
Mas tu podes indicá-lo aos outros. 
Só Deus é a luz, 
Mas tu podes fazê-la brilhar 
Nos olhos dos outros. 
Só Deus é a vida, 
Mas tu podes oferecer 
Aos outros a vontade de viver. 
Só Deus pode fazer 
O que parece impossível, 
Mas tu podes fazer sempre o possível. 
Só Deus é suficiente em Si mesmo, 
Mas..., prefere contar sempre CONTIGO! 

“Tu poderás conter em ti Aquele que te contem a 
ti e todo o Universo.” (3ª Carta de StªClara)  



 

 

 

Nascimento... 
 
A minha história aconteceu em Assis, numa linda cidade da 
Itália, em plena cidade Media. A Itália, nessa época estava 
dividida em muitos principados que por vezes se guerreavam. 
A minha família pertencia à nobreza. Meu avô chamava-se 
Offreduccio, meu pai Favarone e minha mãe Hortolana. Porém, 
na família o homem de armas era o meu tio Monaldo. 
Minha mãe, além dos deveres familiares, dedicava todo o tempo 
possível ao culto divino e as obras de piedade. Por devoção 
atravessou os mares, em peregrinação a Terra Santa. Esta graça 
de pisar os lugares santificados pela presença de Jesus, inundou-
lhe a alma de júbilo. Visitou também religiosamente os túmulos 
dos Apóstolos e o Santuário de São Miguel, no Monte Gargano. 
Hortolana, minha mãe, cujo nome significa jardineira, esperava 
com expectativa o meu nascimento. E, como eu era primogénita, 
sentiu-se assaltada pela ansiedade. Porém, aprouve ao Senhor, 
sossegá-la. Um dia, estando na Igreja, do crucifixo ouviu uma 
voz: “Não receies, senhora, porque de ti vai nascer, sã e salva, 
uma luz brilhante mais claro que o próprio dia”. 
Por este motivo, minha mãe, esperando que se cumprisse esta 
promessa de luminosa claridade, quis dar-me o nome de Clara, 
quando me levou a pia baptismal, na Catedral de São Rufino. A 
casa de meus pais ficava aí, junto à Catedral, na entrada da praça 
do mesmo nome. 
 
(continua...) 

Agora, tu...PARTICIPA CONNOSCO: 
 

- Onde nasceu Santa Clara? 
- Quem eram os pais de Santa Clara? 
- Qual era a classe social a que pertencia? 
 
(a uma assídua participação em todas as edições, nesta 
secção e na adivinha, no final do ano, 31 de 
Dezembro, receberás um PREMIO.) 
 

 
«Tu, quando rezares entra no teu quarto e 
depois de fechares a porta reza a teu pai, 
presente no segredo e teu pai que te vê lá no 
segredo recompensar-te-a.» (Mt.6,6 e ss.) 
 

O mês de Maio para muitas 
comunidades cristãs é o mês 
mariano por excelência. 
 Depois do Concílio Vaticano 
II, o papel de Maria 
Santíssima na Igreja e na 
história da salvação, 
conheceu uma renovação 
profunda. E o mês de Maio, 
que pelo menos em parte 
coincide com o tempo 
pascal, é bastante propício 
para ilustrar a figura de 
Maria como Mãe que 
acompanha a Comunidade 
dos discípulos reunidos em 
unânime oração, na 
expectativa do Espírito 
Santo. Portanto, este mês 
pode ser ocasião para voltar 
à fé da Igreja das origens. – 
Papa Bento XVI 

Tem pescoço e não tem 
cabeça. Tem braços e 
não tem mãos, tem 
corpo e não tem pernas. 


