A Regra daTerceira Ordem da Sociedade de São Francisco
iii) Ordem para Admissões e Renovações
como ordenado pelo Capítulo Interprovincial da Terceira Ordem na Revisão Constitucional de
1993, e subseqüentemente ratificado pelos cinco Capítulos Provinciais. (1997)
Esta Ordem para Admissões será levada a cabo depois do Evangelho em uma celebração da
Santa Eucaristia; quando isto não for possível, pode ser usada sozinha. O Oficiante é um leigo ou
clérigo que recebeu um mandato para executar a admissão(s) do Capelão Provincial (para profissão)
ou do Diretor de Formação Assistente (para noviciado).
I. O CONVITE
Todos aqueles que serão admitidos se põem de pé diante do Oficiante.
OFICIANTE: Meus irmãos e irmãs, o que vocês desejam?
Cada um dos que serão ADMITIDOS À PROFISSÃO responde:
Eu, (Nome, em separado), (Juntos) desejo servir ao nosso Senhor Jesus Cristo através da
Profissão na Terceira Ordem da Sociedade de São Francisco, para o resto de minha vida, em
companhia de meus irmãos e irmãs.
Cada um dos que vão RENOVAR A PROFISSÃO responde:
Eu, (Nome, em separado), (Juntos) desejo renovar minha promessa de servir ao nosso
Senhor Jesus Cristo para o resto de minha vida em companhia de meus irmãos e irmãs da Terceira
Ordem da Sociedade de São Francisco.
Cada um dos que serão ADMITIDOS AO NOVICIADO responde:
Eu, (Nome, por separado), (Juntos) desejo servir ao nosso Senhor Jesus Cristo como um(a)
Noviço/a na Terceira Ordem da Sociedade de São Francisco, em companhia de meus irmãos e
irmãs.
Cada um dos que vão RENOVAR A PROMESSA DE NOVIÇO responde:
Eu, (Nome, por separado), (Juntos) desejo renovar minha promessa ao Senhor Jesus Cristo
como um(a) Noviço/a na Terceira Ordem da Sociedade de São Francisco, em companhia de meus
irmãos e irmãs.
II. A PERGUNTA
OFICIANTE: Você aceita Os Princípios como a visão da Comunidade da Terceira Ordem da
Sociedade de São Francisco?
Os candidatos respondem:
Sim.

III. A EXORTAÇÃO
O Oficiante escolhe “A” ou “B”
A.
Meus irmãos e irmãs, vocês sempre têm que buscar ser conformados à imagem de nosso
Senhor Jesus Cristo na vida que vocês querem abraçar. Continuem a servi-lo pela oração, pelo
estudo e pelo trabalho ativo para o seu Domínio. Estejam prontos para suportar a severidade,
trazendo à memória que nosso Salvador disse que se nós o servíssemos, então também teríamos que
segui-lo; que se nós o seguíssemos, teríamos que negar a nós mesmos, tomar nossas cruzes
diariamente e segui-lo.
Enquanto você abraça esta vida de sacrifício vivo, preste atenção ao exemplo de São
Francisco, o Poverello de Assis. Deixe que a vida dele no seu espírito de pobreza santa torne nosso
Senhor conhecido e amado em todos lugares, e promova o espírito de amor e unidade dentro da
família de Deus. E assim, observe sua regra pessoal de vida para que você, como ele, manifeste
humildade, amor e alegria no Senhor.
A vida do Evangelho no espírito de São Francisco não pode ser exercida exceto pela graça
daquele que disse: “Meu jugo é fácil, meu fardo é leve”. Vamos, então orar a Deus para que você
possa ter a graça de perseverar nesse caminho escolhido.
B.
Meus irmãos e irmãs, como cristãos batizados vocês deram suas vidas ao Senhor Jesus
Cristo, e são os membros do seu Corpo. Vocês sempre têm que buscar ser conformados à sua
imagem na vida que vocês abraçaram. Vocês buscam a imagem de Cristo em uma comunidade de
cristãos que vivem segundo o exemplo de São Francisco, o Pobre Homem de Assis. Deixem que
suas vidas no espírito da pobreza santa de Francisco tornem nosso Abençoado Senhor conhecido e
amado em todos os lugares, e promovam o espírito de amor e unidade dentro da família de Deus.
Continuem servindo a Deus pela oração, pelo estudo e pelo trabalho ativo para o seu Domínio. E
assim observem as regras pessoais de vida para que vocês, como Francisco, possam livremente
manifestar humildade, amor e alegria no Senhor.
Meus irmãos e irmãs, na vida que vocês buscam, estejam prontos para suportar a severidade.
Chamando á mente para notar que nosso Salvador nos disse que se o servíssemos, então teríamos
que segui-lo; que se o seguíssemos, teríamos que negar a nós mesmos e teríamos que levar nossas
cruzes diariamente e segui-lo. Então, vamos orar a Deus para que vocês possam ter a graça de
perseverar no seu caminho escolhido.
IV. LITANIA
LITANISTA: Deus Pai,
POVO:
Tenha piedade de nós.
LITANISTA: Deus Filho,
POVO:
Tenha piedade de nós.
LITANISTA: Deus Espírito Santo,
POVO:
Tenha piedade de nós.
LITANISTA: Santíssima Trindade, Um só Deus,
POVO:
Tenha piedade de nós.

LITANISTA: Humildemente oramos que tu nos ouças, Ó Senhor, e que nos envies paz para o
mundo inteiro que tu reconciliaste contigo pelo ministério de teu Filho, Jesus.
POVO:
Senhor, ouve a nossa oração.
LITANISTA: Que tu guies todas as autoridades civis para estabelecer justiça e mantê-la para todo
o povo.
POVO:
Senhor, ouve a nossa oração.
LITANISTA: Que tu cures as divisões de tua Igreja visível para que todos sejam um.
POVO:
Senhor, ouve a nossa oração.
LITANISTA: Que tu concedas ao teu povo o perdão dos pecados, e nos dê a graça de emendar
nossas vidas.
POVO:
Senhor, ouve a nossa oração.
LITANISTA: Que tu guies todos os membros de tua Igreja nas suas vocações e ministérios de te
servir em uma verdadeira e religiosa vida.
POVO:
Senhor, ouve a nossa oração.
LITANISTA: Que tu levantes ministros capazes para tua Igreja de forma que o Evangelho possa
ser conhecido por todas as pessoas.
POVO:
Senhor, ouve a nossa oração.
LITANISTA: Que tu inspires todos os bispos, presbíteros e diáconos com teu
amor, de forma que eles possam ter fome da verdade e tenham sede e também
retidão; que tu possas enchê-los de compaixão e movê-los para cuidar do teu povo.
POVO:
Senhor, ouve a nossa oração.
LITANISTA: Que tu abençoes nossos irmãos e irmãs que buscam te servir na Terceira Ordem,
Sociedade de São Francisco, e lhes dê graça para perseverar.
POVO:
Senhor, ouve a nossa oração.
LITANISTA: Que tu abençoes suas famílias (ou casas, ou comunidades) e os adorne com toda a
virtude cristã.
POVO:
Senhor, ouve a nossa oração.
LITANISTA: Que enchendo-nos com teu Espírito Santo tu sustentes aqueles que chamaste à vida
dos Evangelhos no caminho de São Francisco e os encoraje a perseverarem até o fim.
POVO:
Senhor, ouve a nossa oração.
LITANISTA: Oremos por nossas próprias necessidades e dos outros.
Intercessões podem ser oferecidas aqui.
LITANISTA: Senhor, em sua piedade,
POVO:
Ouve a nossa oração.
LITANISTA: Que nós, com a Bem-aventurada Virgem, os Santos Francisco e Clara, São Luís e
Elizabeth, nossos protetores, São __________ e todos os santos que te serviram no
passado, possamos estar juntos em teu infinito Domínio.
POVO:
Senhor, ouve a nossa oração.

OFICIANTE: Senhor, tem piedade.
POVO:
Cristo, tem piedade.
OFICIANTE: Senhor, tem piedade.
OFICIANTE: Oremos.
Senhor Deus, tu tens sempre te agradado em te mostrar àqueles que são inocentes e humildes
de coração; nos ajude a seguir o exemplo do abençoado Pai Francisco, a olhar para a sabedoria
deste mundo como tolice, e apenas fixar nossas mentes em Jesus Cristo, e nele crucificado, com
quem a ti e o Espírito Santo seja sempre todo o louvor. AMÉM.

V. UBI CARITAS
O hino é cantado por todos em preparação para as Promessas e Renovações
Fomos reunidos pelo amor de Cristo.
Regozijemo-nos agora e fiquemos alegres em Cristo nosso Senhor.
Temamos e amemos todos o Deus vivo.
E amemos-nos uns aos outros com corações sinceros.
Refrão: Onde a caridade e o amor prevalecem
Lá nosso Deus é achado.
Então, quando estamos reunidos, vamos ser como um,
Não sermos divididos nas mentes, vamos cuidar uns dos outros.
Vamos dar um fim às disputas, um fim à discussão.
E ele pode aparecer em nosso meio, nosso Cristo e Deus.
Refrão
E juntos com o abençoado possamos estar unidos
A glória de seu semblante, ó Cristo, nosso deus,
Seja para nós nossa maior alegria, pura imensidão,
Para sempre e sempre, num mundo sem fim.
Refrão

VI. A PROMESSA
ADMISSÃO PARA PROFISSÃO
OFICIANTE: Aqueles que vão ser admitidos para Profissão venham à frente e façam seus votos e
promessas.
Cada candidato a ser ADMITIDO À PROFISSÃO diz:
Eu, (Nome), me dou a nosso Senhor Jesus Cristo, para servi-lo para o resto de minha vida
em companhia de meus irmãos e irmãs na Terceira Ordem da Sociedade de São Francisco, de
acordo com os Princípios da Ordem, buscando espalhar o conhecimento e o amor de Cristo,
promover o espírito de amor e harmonia como a família de Deus, e viver alegremente uma vida de
simplicidade e serviço humilde segundo o exemplo de São Francisco.

O oficiante apresenta a Cruz da Terceira Ordem ao candidato.
OFICIANTE: Tome esta cruz como símbolo de que você, (Nome), é crucificado com Cristo mas
vive pela fé no Filho de Deus que o amou e se deu pela vida do mundo. Use-a como um sinal de
que você é um membro professo da Terceira Ordem.
CANDIDATO: Eu, (Nome), me comprometo pela graça de Deus a manter durante um ano minha
regra pessoal de vida que coloco agora no altar.
OFICIANTE: Que o Senhor possa aceitar sua oferta e possa lhe dar graça para perseverar com
alegria.
RENOVAÇÃO DE PROFISSÃO
OFICIANTE: Aqueles que são Professos venham à frente e renovem seus votos e promessas.
PROFESSOS: Eu, (Nome), renovo minha promessa para servir nosso senhor Jesus Cristo na
Terceira Ordem da Sociedade de São Francisco, de acordo com os Princípios da Ordem, para o
resto de minha vida; buscando espalhar o conhecimento e o amor de Cristo, promover o espírito de
amor e harmonia como família de Deus, e viver alegremente uma vida de simplicidade e serviço
humilde depois do exemplo de São Francisco. Eu me comprometo pela graça de Deus a manter
durante um ano minha regra pessoal de vida que coloco agora no altar.
OFICIANTE: Que Deus possa aceitar sua oferta e possa lhe dar graça para perseverar com alegria.
ADMISSÃO DE NOVIÇOS
OFICIANTE: Aqueles que vão ser admitidos como Noviços venham à frente.
CANDIDATO: Eu, (Nome), desejo servir a nosso Senhor Jesus Cristo como um Noviço na
Terceira Ordem da Sociedade de São Francisco, e me comprometo a manter durante um ano minha
regra pessoal de vida que apresento agora no altar.
OFICIANTE: (Nome), eu o admito como um Noviço na Terceira Ordem, Sociedade de São
Francisco. Que Deus possa lhe dar graça para perseverar com alegria.
RENOVAÇÃO DOS NOVIÇOS
OFICIANTE: Aqueles que vão renovar suas promessas como Noviços venham à frente.
NOVIÇO: Eu, (Nome), renovo minha promessa para servir a nosso Senhor Jesus Cristo como um
Noviço na Terceira Ordem da Sociedade de São Francisco, e me comprometo pela graça de Deus a
manter minha regra pessoal de vida que apresento agora no altar.
OFICIANTE: Que Deus possa aceitar sua oferta e possa lhe dar graça para perseverar com alegria.

VI. A BÊNÇÃO
Quando foram completadas todas as admissões e renovações, o Oficiante diz:
Pelas orações dos Santos eu o recomendo.
Que nossa Bem-aventurada Senhora possa orar por você.
Que São Francisco, que suportou as marcas do Crucificado ore por você.
Que Santa Clara ore por você.
Que os Santos Luís e Elizabeth, santos ilustres da Terceira Ordem, orem por você.
E eu pronunciarei sobre você a bênção que o bem-aventurado Francisco deu ao Irmão Leão, seu
companheiro:
Que o Senhor o abençoe e o mantenha;
Que o Senhor mostre sua face a você e tenha piedade de você;
Que o Senhor volva seu semblante para você e lhe dê paz;
Meus irmãos e irmãs, que o Senhor os abençoe.
VII. A PAZ
O Oficiante (ou na Eucaristia, o Celebrante) proclama a Paz.
Todos os presentes podem trocar a Paz então.
Se houver Eucaristia, o serviço continua com o Ofertório.

