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Serviço de Comunicação

Paz e Bem, 
Irmãs e Irmãos em sintonia com Santa Clara de Assis e com a Conferência da 
Família Franciscana do Brasil.

de modo Fraterno estamos publicando os materiais recebidos através de nossa 
primeira Chamada de Publicação de Poemas e Músicas Clarianas. no período 
de 1º a 31 de agosto de 2018, admiradoras e admiradores, religiosas e religiosos 
consagrados, leigas e leigos de nossa querida ordem Franciscana Secular do Brasil 
se dispuserem a escrever poemas e músicas sobre Santa Clara e a Fraternidade 
universal.

Como próprio de nosso carisma, buscamos compreender e nos colocar no lugar 
de cada irmã e irmão que ousou participar e partilhar sua devoção a Santa Clara de 
Assis, assim como o conhecimento, a experiência e visão de nosso Planeta terra, 
nossa Casa Comum, esta Fraternidade universal que estamos inseridos.

de modo especial, além de agradecer aos participantes pelo envio, revisões, 
gravações, diálogo para o processo de análise e finalização dos poemas e das 
músicas, nos sentimos lisonjeados por nossos irmãos e irmãs que compuseram 
a Comissão Avaliadora, contribuindo com gentileza, cuidado e de modo 
francisclariano seus dons e aptidões.

Com isso, esperamos que estes poemas e músicas, partes de cada uma e cada 
um, de nosso convívio fraterno, de nossa devoção diante de tantos agradecidos 
a deus, possa gerar bons frutos entre nossos familiares, amigos, conhecidos e na 
comunidade que fazemos parte e leitores. 

todas as imagens que compõe este e-book foram recebidas no mês de agosto 
e foram publicadas no Facebook da CFFB, juntamente com a trajetória de Santa 
Clara e os dados de quem nos enviou.

desejamos uma excelente leitura, declamação, interpretação e descobertas que 
devem contribuir com nosso discernimento Fraterno universal. 

Santa Clara, rogai por nós.
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Andréa Fontoura

Admiradora

Porto Alegre / RS

Santa Clara, minha irmã,
Segura na minha mão!
Me leva a contemplar
tudo aquilo que teus olhos veem, para me chamar.

Mais em mim está, quando em ti busco ficar
Cada flor do campo, cada gesto fraterno de meu irmão/irmã
Lembro de ti que sempre a orar
não se cansa de com Francisco estar.

Me deixa ficar pra sempre
Sentir o perfume da Paz e do Bem
que tanto querias plantar.

Ainda que fossemos pequenos
Ainda que fossemos maiores
Sem ti, não poderíamos ficar.
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denise pires

Admiradora

Rio de Janeiro / RJ

Clara no mosteiro
Clara e o silêncio
Clara é total oração
 
na oração abre as portas
 apazigua o mundo cruel.

Clara no mosteiro
Clara e as irmãs
Clara é total cuidado
 
no cuidado às irmãs abre as portas
ampara a humanidade inteira.

Clara no mosteiro
Clara e o jardim
Clara é total dedicação
 
na dedicação ao jardim abre as portas
 cultiva toda a criação.

deus ajude a conservar tesouro precioso:
a pura devoção a Santa Clara,
Santa Clara do Mosteiro de São damião.

Santa Clara 
do Mosteiro

Foto enviada p
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edione Mercês 

Admiradora

Curitiba / PR

Clara de Assis, cântaro da esperança,
mãos abertas e acolhedoras!
toca as dores com amor,
cura, beija e oferece 
uma prece poesia ao Criador.

Clara de Assis sente deus presença em nós,
traçando caminhos.
vê em cada rosto Cristo pobre, 
alegre, sofrido...
É o Senhor a nos convidar!

Clara de Assis derrama o cântaro da ternura,
Perfuma nossas veredas
com aroma de bondade e cuidado, 
ensina-nos o bem viver.
no amor ao universo, aos pequeninos, 
aos imigrantes, migrantes,
Sem teto, sem lar, sem afeto.

Clara de Assis escuta
o clamor pela dignidade e pela felicidade,
que ressoa das cruzes de agora,
dos pés descalços do menino,
do silêncio grito nos olhos da menina.

no desabrochar dos sentidos, 
Clara de Assis tem cheiro de fé,
contempla na terra, 
os mistérios eternos
nos irmãos e irmãs necessitados
e nos convida a recriar a Paz e o Bem. 
nós seremos o ponto de partida.

O ponto de 
partida
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edione Mercês 

Admiradora

Curitiba / PR

no olhar de uma mulher,
Certeza da fé embrulhada em pão

doada aos irmãos e irmãs. 
É Clara de Assis,

que aconselha, escreve, consola, implora.
Suas mãos sustentam o Mistério

que afasta o perigo,
cura o ferido.

Clara de Assis,
contempla a vida gemida 

nas dores do universo.
nos povos indígenas, sem florestas!

nos pobres aflitos, perdidos!
no negro ferido, nas favelas!

nos abandonados, rejeitados!

no olhar de Clara de Assis,
uma esperança

acolhe os que se encontram sem sentido!
um querer,

o Amor a Cristo!
um sonho,

Abrace as dores do povo!
e no silêncio, fale da vida!

Olhar de uma 
 mulher
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Fátima Lessa Ribas  

Irmãs Franciscanas da Penitência e  
Caridade Cristã

Alvorada / RS

Consciente e sábia
Jovem mulher
profética e mística
Companheira – de Francisco e nossa
grávida de ousadia e de ternura
Atraente pela capacidade de servir, amar, pela reciprocidade, por ouvir
esposa fiel e inquieta
És boa nova de quem sabe esperançar
Atenta e apaixonada com a vida orientada ao Amado e ao que ele desejar
vem e ensina com teu olhar límpido e puro a contemplar o essencial
A calar quando o espelho gritar: Silêncio! Humanidade!
A levantar a voz quando mais forte for
o que nos tira do caminho da compaixão e do serviço a quem perdeu o direito, o 

sonho, a vontade de dizer o que precisa ser ouvido de si e do mundo
Ajuda-nos a crer
no Menino da manjedoura presente na vida (às vezes tão sofrida) das crianças
no Crucificado na vida de nossas juventudes
no Ressuscitado, que se faz verbo vivo e alimenta
nosso Caminho
olha-nos ó Clara, pobre e virgem como Maria
despojada, sem medo, sem hipocrisia –
espírito firme, alegre, pura ousadia!
olha-nos ó Clara assim como firma o olhar em Cristo, espelho
e neste mundo onde existem tantas misérias, que não nos acomodemos
e vivamos felizes
com o necessário
no meio de tantas dores e violências, egoísmos e descrenças,
nosso ser seja fecundo
gerador de paz, de vida e bem querer
Clara da liberdade, da tenda, da fraternidade
olhar e coração de menina
Mulher de nossos tempos
teu olhar de luz brilha hoje para nós.

Clara da  
Fraternidade
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Feliz esposa
Amada do amado
Fraterna com as Irmãs e com o mundo
(às vezes a fraternidade, a humildade
e a dama Pobreza se escondem - até aqui em casa)
A gente tem tanto a aprender de ti
A nobreza dos mais singelos gestos
que fazem germinar amor e cuidado
Sensibilidade e encanto.
Contigo avanço no caminho da bem-aventurança
Aprendendo a desejar
Ser mais Irmã
Ser como ele é
Fraterna com as Irmãs e com o mundo.
Amada do amado
Feliz esposa
Jovem e clara.

Jovem Clara
Fátima Lessa Ribas  

Irmãs Franciscanas da Penitência e 
 Caridade Cristã

Alvorada / RS
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ir. Gabriela Moreira paduan Roz

Congregação das Irmãs Franciscanas de 
nossa Senhora Aparecida

Porto Alegre / RS

Seu jeito encantava
A todos que dela se aproximavam.
Não media esforços,
tamanho Amor manifestava
A deus, aos Irmãos e a toda a Criação.

Clara, vem clarear com sua 
Luz a nossa vida e o nosso Caminhar e
Assim nos ensinar a servir o
Reino de deus, semeando a Paz e o Bem, o
Amor e a Alegria.

dedicaste sua vida ao Cristo Pobre, Humilde e Crucificado,
espelho de Contemplação.

Abraçaste intensamente o Privilégio da Pobreza e no
Seu dia a dia viveu a Fraternidade.
Seja sua bênção estendida sobre todos nós,
iluminando e acompanhando
Sempre. Amém!

LUZ DE ASSIS  
PARA O MUNDO

Foto enviada p
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Luiz Felipe teixeira dos Santos

Admirador Postulante

São João del-Rei / MG

Sua família de grande religiosidade
na igreja punha-se a rezar

Clara, educada por seus pais,
os valores da vida souberam dar

vinda de uma parentela nobre
sua escolha então põe-se a pensar

Clara buscando se realizar
e seguir retamente seu coração
tinha milhares de pretendentes

desejando um matrimônio, sua mão
inspirada em Francisco, testemunha viva

que se entrega por inteiro na vocação

celebridade essa na fraternitas
Clara, por vez, tem sua decisão.

e nesse modo de santa unidade
sente dizer em seu coração

para ser submissa na simplicidade
onde é acolhida em São damião

a vida monástica por Francisco dada
era viver e observar

excluindo a possível riqueza
de um dia poder habitar

e fazendo da nobre pobreza
um voto de evangelizar

entre várias outras formas de vida
ao evangelho toda se entregou

pobreza e penitência zelava
que também a vida a capacitou

marcando cada mosteiro beneditino
que naquele tempo, Clara passou

Realizava-se no ideal evangélico
entre experiências de vida exemplar

e de pregação na sociedade
transcendia a seu modo de Amar

não só sustentava com a fé a oração
mas a dignidade de poder trabalhar

POR CLARA  
DE ASSIS I
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Para ser admitida nas damas pobres
não bastava vontade e busca incessante

era preciso dar seus bens aos pobres
e não possuir nada bastante
doar-se, humilhar-se para o mundo.
Almejando a situação mediante

o privilégio que carregava consigo
era uma vida sem privilégio algum
a garantia de uma vida sem garantias
importando-se com o bem comum
eram felizes de forma humilde
num despojamento incomum

nessa maneira de vida recolhida
de tal estado consagrado
a solidão remetia ao Senhor
e o silêncio por vez praticado
num estilo proteção-clausura
soando algo mais inspirado

aponto aqui uma observação
na qual o uso de dinheiro é permitido
e sem entrar em detalhe
diferencia-se da regra de Francisco
mas segue à risca o jejum nesse fogo de amor acendido

animada ao elaborar uma regra
sua forma de vida quis completar
nos seus grandes ideais levava
numa opção de vida se fitar
sendo também inspirada por deus
que na regra se fazia contentar

confirmada a bula pontifícia
no evangelho contudo guiada
as damas pobres, depois, clarissas.
viviam elas, irmãs consagradas.
na renúncia à posse, na obediência.
e na vida casta entregadas

POR CLARA  
DE ASSIS II

Luiz Felipe teixeira dos Santos

Admirador Postulante

São João del-Rei / MG
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Márcia Costa Rodrigues Martins 

Admiradora

Viamão / RS

os olhos deslumbram o céu
e desfazem o véu

que anuviava meu enxergar,
Ao mesmo tempo que meu coração

se faz canção
trago-te no peito, no pensamento,

no jeito de estar e compartilhar a escolha de amar,
tua coragem se fez mensagem

Clara de tantas Clarissas
não tão claras, amarronzadas,

Avermelhadas, amareladas
encrespadas, raspadas

alisadas
poetizadas, romantizadas

revolucionárias
tuas escritas, já feministas

não egoístas inspiraram a fé
nesta aventura que é a vida

Seguramos tuas mãos despertando o desejo da paz
para toda nação

a fraternidade universal.

Hoje Claras
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Maria Ribeiro 

Frat. Franciscana Secular  
Convento São Francisco / oFS

Salvador / BA

Clara... era o nome de uma mulher encantadora
Clara.... veio clarear o mundo com a sua luz
encanto de amor e de Jesus!
Clara viveu em um mundo enganador
Mas no momento exato ela encontrou
outra luz que a acompanhava
outra luz que em si brilhava
e reconheceu neste brilho o seu valor...

Clara de Assis, a menina loura que do mundo
Para o claustro veio
nada encontrou ali que fosse feio
tudo era lindo no seu puro coração
e ali no convento, Clara se dedicou
gotejando emoção....

Clara, a menina que Francisco conquistou, logo deste mundo a tirou
Para as suas virtudes vivificar e em um convento muitas almas santificar

Clara de Assis, o amor de Francisco, com pureza angelical
demonstrou sua santidade
e ao mundo inteiro derramou
sua luz com intensidade...

Clara, exemplo das mulheres nobres, Clara, exemplo das mulheres pobres,
queremos ser seguidoras do teu ideal
dai-nos a vocação de sermos
sempre felizes
e juntas saberemos que o melhor deste mundo
É conhecer Francisco de Assis...

UMA MULHER  
QUE ENCANTOU  

O MUNDO
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Maurício Solfa

oFM Capuchinho

Umuarama / PA

num comércio de tecidos
dois olhares se cruzaram
não tenho dúvidas
Se apaixonaram.
 
Até então para os dois
o maior amor experimentado
o peito ficou sufocado
Amor difícil de ser suportado.
 
o que fizeram com esse amor?
nada sabemos.
o que esse amor fez neles?
Sim conhecemos.
 
eles, com o coração cheio de amor,
o universo abraçaram.
Pobres, animais, plantas
Amigos e inimigos amaram.
 
de si eles saíram
Caminharam, partiram
Peregrinaram para o profundo da alma
deles e de todos.
 
em Cristo pobre e crucificado
eles focaram o olhar
Até nele se transformar
Milhares de seguidores deixar.
 
Caminharam sempre juntos
estando perto ou distante
não se abandonaram nenhum instante
Se complementaram, se ajudaram.
 
Muitos filhos e filhas, eles deixaram.
Ainda são referenciais do humano
É de Francisco e Clara
que estamos falando.
 
A ternura e o vigor
o sol e a lua
o irmão e a irmã
o feminino e o masculino neles se uniram.

- Francisco  
e Clara
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Santa Clara, grande mulher 
Para Jesus como num espelho ela sempre olhou

nele seu coração focou
em outro Cristo se transformou

Inês de Praga orientou
Suas Irmãs, amou 

o carisma franciscano guardou
Francisco confortou

Sua santidade se via em vida
Mulher afetuosa de virtudes grandiosas

Por muito tempo ficou desconhecida
ela tem muito a clarear

quem a conhece a ama
Sua vida teve forma graciosa

ela é apaixonante, encantadora
Brilha como pedra preciosa

não perca de vista seu ponto de partida
numa carta a Inês ela escreveu

e isso ela viveu
Até o Papa venceu

o privilégio da pobreza conseguiu
nunca desistiu

dois dias antes da morte
o papa consentiu

Santa Clara Maurício Solfa

oFM Capuchinho

Umuarama / PR
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Sergio Rodrigues de Frias

Admirador

Rio de Janeiro / RJ

eu preciso encontrar uma luz que me faça ser luz. 
que me dê luz e me traga uma luz nova de amor,
paz, esperança em dias melhores,
sonhos realizados, bons projetos cumpridos.

Luz de poesia e música,
luz radiante de boa vibração,
de saúde, de sabor, do bom gosto da vitória.

uma luz que chegue clareando tudo
à minha volta.
Luz regeneradora e redentora,
clareando meus dias, minha existência,
meu ser, meu presente e todo o meu futuro.

Luz suave e forte ao mesmo tempo,
luz poderosa e amorosa,
luz que expresse o sentimento
de uma canção nova em meu coração,
luz toda feita de emoção.

Luz viva, 
luz da luz eterna,
Luz de Santa Clara,
Luz de Cristo, Luz divina!

A LUZ
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Santa Clara de Assis,
mulher de claridade
cheia de beleza espiritual e bondade,
com a sua luz que ilumina todos os seus devotos
e toda a nossa humanidade,
com toda Paz e Bem que trazes
no teu coração unido a Cristo
em nome do divino Criador do universo.
venha do alto do Paraíso
curar o nosso Planeta terra
e o libertar de todos os males e perigos.
venha curar o nosso Brasil
de todas as suas mazelas e problemas sociais,
guiando nossa a Pátria no caminho do progresso
e do crescimento sustentável
com todo o povo irmanado sob o manto protetor
de nossa Senhora da Conceição Aparecida.
venha, Santa Clara,
clareai nosso destino
e inspirai-nos eternamente
toda a Paz e todo Amor que vêm dos ensinamentos
de nosso Senhor Jesus Cristo.
Santa Clara, clareai!
Amém.

Santa Clara, clareai  
o Planeta Terra e 

o nosso Brasil

Sergio Rodrigues de Frias

Admirador

Rio de Janeiro / RJ
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Warley tomaz

oFMCap

Plácido de Castro / AC

Clara, tu és espelho onde o Cristo é contemplado
no silêncio fervoroso das irmãs,
virgem prudente que manteve sempre acesa
sua lâmpada de amor e doação.

dama pobre, tua teimosia foste santa,
em não querer nada além do que supria
mulher forte, de esperanças era prenhe
e às irmãs sororidade infudia.

Mudazinha que Francisco semeou em damião,
ao seu lado és um ramo valoroso, original
que teu Amado fez crescer qual mãe fecunda em sua casa
e dos Menores, conselheira sem igual.

Ao mundo inteiro, serva amante, teu amor nos clarifica
às exigências do evangelho assumir.
e se no claustro te escondeste toda a vida
ao mundo inteiro o teu brilho reluziu.

Clara irmã 
universal
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Zeila Cecília da C. e Silva

Frat. São Francisco do Pantanal / oFS

Poconé / MT

Clara trilhou o caminho da Infância
Como uma criança cheia de vida e serena,
obediente, alegre e carinhosa,
Cultivou a meiguice desde pequena.
teve uma infância normal
Sua mãe foi excelente educadora,
ensinando-lhe as verdades da fé,
tornando-a uma amável pessoa.

Sua adolescência foi marcada por sonhos,
uma imensa vontade de amar e servir.
nesse importante momento da vida
Conheceu Francisco de Assis.
uma nova visão teve do mundo,
discernindo sua vocação
e mergulhada no silêncio,
Abriu seu coração aos irmãos.

Imersa no silêncio profundo,
na oração e na contemplação,
ganhou maior intimidade com deus
e aprendeu uma importante lição.
Falar com deus, foi seu primeiro apostolado,
Mulher de fé e uma bondade imensa.
Ajudar, proteger e rezar pelos irmãos,
Foram o sentido e a razão de sua existência.

Introduzida nos planos de deus
exemplo de amor e humildade
A “serva indigna de Cristo”
Conquistou a santidade.
Com grande amor pela Igreja,
A “plantinha do bem-aventurado Francisco”
Reafirma em sua Regra de vida,
Fé e obediência à Igreja de Cristo.
Santa Clara de Assis
ensina a humanidade a ser feliz.

CLARA, EXEMPLO  
DE VIDA
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Músicas
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Clara de Assis 
teu rosto reflete Jesus
A humanidade/ É fraternidade sob tua luz
A humanidade/ É fraternidade sob tua luz

“Fixa o teu olhar
no espelho da eternidade
e tua alma banhada será
de formosura e felicidade. ”

“Contempla desde o princípio
no espelho da santa pobreza
nascendo, o Senhor reuniu céus e terra
Resgatando do mundo a beleza. ”

“Considera no Cristo, espelho
Caminho, Irmão e esposo
na humildade da cruz revelou
Caridade e amor glorioso. ”

Santa Clara: Reflexo  
de Fraternidade

Glenda Sábio Garcia

 Irmãs Franciscanas da Penitência e  
Caridade Cristã

Canoas / RS
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Intr. A d A e A A7

d                     e
Clara de Assis 
A                               F#m
teu rosto reflete Jesus
d              A                        e                    A
A humanidade/ É fraternidade sob tua luz
A7              d                    e7                    A  e
A humanidade/ É fraternidade sob tua luz

A                    e
“Fixa o teu olhar
           d                     A
no espelho da eternidade
d                      A         F#m
e tua alma banhada será
                 e              A      A7
de formosura e felicidade. ”

  A                                  e
“Contempla desde o princípio
          d                             A
no espelho da santa pobreza
        d                            A                  F#m
nascendo, o Senhor reuniu céus e terra
           e                               A      A7
Resgatando do mundo a beleza. ”

A                                    e  
“Considera no Cristo, espelho
        d                         A
Caminho, Irmão e esposo
d                           A          F#m
na humildade da cruz revelou
       e                        A   A7
Caridade e amor glorioso. ”

Santa Clara: Reflexo  
de Fraternidade

Glenda Sábio Garcia

 Irmãs Franciscanas da Penitência e  
Caridade Cristã

Canoas / RS
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ivonilson Simião Severo 

Frat. nossa Senhora da Conceição / oFS

Ceará Mirim / RN

CLARA, CLARA, tu ÉS de JeSuS!

CLARA, CLARA, tu ÉS PAz e Luz.

Linda, bela, o Senhor te fez assim. (2x)

Planta de Francisco que nasceu no meu coração. (2x)
Luz de Assis, que ilumina o meu mundo! (2x)

CLARA, 
PAZ E LUZ
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toM: e
e    d                 A       e 
CLARA, CLARA, tU ÉS de JeSUS!
e             d                A                e
CLARA, CLARA, tU ÉS pAZ e LUZ.

e          d                  A                    e
Linda, bela, o Senhor te fez assim. (2x)
e                          d                     A                           e
Planta de Francisco que nasceu no meu coração. (2x)
e                d                   A                    e
Luz de Assis, que ilumina o meu mundo! (2x)

CLARA, 
PAZ E LUZ

ivonilson Simião Severo 

Frat. nossa Senhora da Conceição / oFS

Ceará Mirim / RN
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Clara no nome, Clara que és
A nobreza te concebeu
Mas foi no convívio com os pobres
que em ti brilhou a luz de deus.
teu coração é fonte de vida
Constante oração com deus criador.
Pureza tão cristalina
em teus olhos, um olhar de amor.

Clara, minha irmã, Clara irmã de Assis
A simplicidade ilumina teu coração...
Clara, minha irmã Clara, “Flor de Assis”,
A primeira plantinha de São damião. 

Clara aceita a nova forma de vida
Silêncio, escuta, contemplação
na clausura buscavas teu deus
vivestes uma vida de adoração.
Imã Clara, simplicidade
tua pobreza extrema é serena
tua oração incansável
Reanima a fé dos irmãos

FLOR DE ASSIS
Cariolando dantas

Frat. Santa Clara de Assis / oFS

João Pessoa / PB
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Solo: sax
Introdução:   C7+   d/C   Bm7   em7/9   Am7   C/d   g   g7

   C7+                             d/C
Clara no nome, Clara que és
      Bm7                em7/9
A nobreza te concebeu
   Am7
Mas foi no convívio com os pobres
   d9/F#                                  g
que em ti brilhou a luz de deus.
     C7+                             d/C
teu coração é fonte de vida
     Bm7                                     em7/9
Constante oração com deus criador.
   Am7
Pureza tão cristalina
   d9/F#                                  g
em teus olhos, um olhar de amor.

  Am             d7.9       G       d9/f#      em
Clara, minha irmã, Clara irmã de Assis
  Am                      d7.9            G   d9/F#    e
A simplicidade ilumina teu coração...
   Am             d7.9       G       d9/f#      em
Clara, minha irmã Clara, “Flor de Assis”,
   Am                 d7.9                   G
A primeira plantinha de São damião.               ReFRão: 2X   SoLo (Sax/violão)

   C7+                                  d/C
Clara aceita a nova forma de vida
   Bm7                       em7/9
Silêncio, escuta, contemplação
   Am7
na clausura buscavas teu deus
   d9/F#                                  g
vivestes uma vida de adoração.
   C7+                     d/C
Imã Clara, simplicidade
   Bm7                       em7/9
tua pobreza extrema é serena
   Am7
tua oração incansável
   d9/F#                       g
Reanima a fé dos irmãos

FLOR DE ASSIS
Cariolando dantas

Frat. Santa Clara de Assis / oFS

João Pessoa / PB
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este e-book foi composto na fonte Myriad Pro, folha A5, editado pela Conferência da 
Família Franciscana do Brasil. 

Brasília, setembro de 2018.
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ACOMpANhe AS AtiVidAdeS e SeRViçOS dA CFFB

Confererência da Família Franciscana do Brasil
www.FFB.org.br

(61) 3349-0157 e (61) 99588-2781 (WhatsApp)

SCLRn 709 Bloco: B entrada 11, Asa norte. CeP: 70750-512. Brasilia – dF.

A inscrição é gratuita e segura, você irá receber: 

» Boletim Irmão Sol

» ofertas de Livros e Artigos Religiosos da CFFB

» eventos, Cartas oficiais, Comunicados e Artigos

CLiqUe AqU i e preencha o Formulário com seus dados.

Mostra de trabalho das crianças do 
educandário nossa Senhora do Amparo em 
Jacarepaguá / RJ tendo como tema “Rezar 
pela Paz”, descrevendo um local onde se 
quer que Santa Clara proteja e interceda. 

http://ffb.org.br/
https://26.e-goi.com/w/1e2e1u3VeJbKlRtZ1e-ab3-cdae%21uid%3Fegu%3D1dzuz0bmjl0dngvb
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