Segunda Ordem
Clarissas
Francisco, além de fundar a 1ª Ordem Franciscana (masculina), foi também o fundador
da 2ª Ordem Franciscana, conhecida também por Ordem de Santa Clara, abrindo assim
a vivência do ideal franciscano para o ramo feminino. A primeira religiosa franciscana foi
a jovem Clara Offreduccio, mais tarde chamada de Santa Clara de Assis, jovem de
família nobre e admiradora de Francisco desde que o conhecera como “Rei da Juventude”
pelas ruas e festas de Assis. Passou a admirá-lo mais ainda, quando se tornou um
inflamado pregador da alegria e da paz, da pobreza e do amor de Deus, não só através
de palavras, mas com o exemplo de sua própria vida.Era isso precisamente o que
almejava a jovem Clara. Não estava satisfeita com os esplendores do palácio de sua
família, nem com o sonho do futuro enlace principesco ao qual seus pais a estavam
encaminhando. Sonhava com uma vida mais cheia de sentido, que lhe trouxesse uma
verdadeira felicidade e realização. O estilo de vida dos frades a atraía cada vez
mais.Depois de muitas conversas com Francisco, aos 18 de março de 1212 (Domingo de
Ramos), saiu de casa sorrateiramente em plena noite, acompanhada apenas de sua prima
Pacífica e de outra fiel amiga, e foi procurar Francisco na Igrejinha de Santa Maria dos
Anjos, onde ele e seus companheiros já a aguardavam.Frente ao altar, Francisco cortoulhe os longos e dourados cabelos, cobrindo-lhe a cabeça com um véu, sinal de que a
donzela Clara fizera a sua consagração como Esposa de Cristo. Nem a ira dos seus
parentes, nem as lágrimas de seus pais conseguiram fazê-la retroceder em seu
propósito. Poucos dias depois, sua irmã, Inês, veio lhe fazer companhia, imbuída do
mesmo ideal. Alguns anos após, sua mãe, Ortulana, juntamente com sua terceira filha
Beatriz, seguiu Clara, indo morar com ela no conventinho de São Damião, que foi a
primeira moradia das seguidoras de São Francisco.Com o correr dos anos, rainhas e
princesas, juntamente com humildes camponesas, ingressaram naquele convento para
viver, à luz do Evangelho, a fascinante aventura das Damas Pobres, seguidoras de São
Francisco, muitas das quais se tornaram grandes exemplos de santidade para toda a
Igreja.As Irmãs Clarissas vivem um estilo de vida contemplativa, sendo enclausuradas.
Quer dizer que não têm, normalmente, uma atividade pública no meio do povo,
dedicando-se mais à oração, à meditação e aos trabalhos internos dos mosteiros.

Conheça mais: http://www.clarissas.com.br/

