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Orações de louvor e ação de graças
São Francisco de Assis
Onipotente, altíssimo, santíssimo Deus, pai santo e justo,
Senhor e rei dos céus e da terra.
Por vossa santa vontade e pelo vosso único filho,
criastes no Espírito Santo, todos os seres espirituais e corporais,
fizeste-nos à vossa imagem e semelhança (Gn. 1,26 - 2,15)
e nos colocastes no paraíso e nós caímos por nossa culpa.
Rendemos-vos graças, se por vosso Filho nos criastes,
pelo mesmo verdadeiro e santo amor com que nos amastes (Jo 17,26)
e fizestes nascer, como verdadeiro Deus e verdadeiro homem,
da gloriosa, beatíssima, santa e sempre Virgem Maria,
e quisestes que nós, cativos fôssemos remidos por sua cruenta morte na cruz.
E damos-vos graças porque o vosso mesmo filho há de voltar na glória
de sua majestade, para lançar ao fogo eterno os malditos que não quiserem
fazer penitência e não vos reconheçam, e dizer a todos:
vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino preparado
para vós desde a criação do mundo (Mt. 25,34).
Amem
Orações de louvor a serem recitadas em todas as horas canônicas
Segundo atesta um manuscrito de Assis, São Francisco mandava rezar estes louvores a Deus antes
de cada hora canônica, dando aos irmãos o melhor exemplo neste sentido. Esta forma de rezar,
servindo-se de orações compiladas de textos das Sagradas Escrituras e da liturgia, é bem típico de
São Francisco. Pela sucessão de idéias e pelo estilo é certamente da autoria do Santo de Assis.
Damos aqui algumas das suas orações:
Oração
Onipotente, santíssimo, altíssimo e soberano Deus,
que sois todo o bem, o sumo bem, a plenitude do bem,
nós vos tributamos todo o louvor, toda a glória,
toda a ação de graças, toda a exaltação, e todo o bem.
Assim seja, Assim seja.
Amém.
Oração á Santa Virgem Maria
Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós,
filha e serva do Altíssimo rei e pai celestial.
Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo,
esposa do Espírito Santo rogai por nós
com São Miguel Arcanjo e todas as virtudes do céu,
e todos os Santos junto à vosso Santíssimo
e dileto Filho, nosso Senhor e Mestre.
Amém.
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Oração diante do crucifixo
Segundo o testemunho de alguns antigos manuscritos, São Francisco rezou esta oração no momento
em que estava diante do crucifixo de São Damião e recebia o seguinte encargo: "Francisco, vai
reconstruir minha casa":
Ó glorioso Deus, altíssimo, iluminai as trevas do meu coração,
Concedei-me uma fé verdadeira, uma esperança firme e um amor perfeito.
Dai-me Senhor, o reto sentir, e conhecer, a fim de que possa cumprir
o sagrado encargo que de verdade acabais de dar-me.
Amém.
Saudação à Virgem Maria
Esta saudação tão singela deixa entrever a grande veneração de São Francisco pela Virgem Maria,
sua Mãe e Senhora, cuja capelinha: "da Porciúncula" (Nossa Senhora dos Anjos) fora o berço da
Ordem e se conservou, através dos séculos, foco de piedade Franciscana:
Salve ó Senhora Santa, Rainha Santíssima,
Mãe de Deus, ó Maria, que sois Virgem feita igreja,
eleita pelo Santíssimo Pai celestial,
que vós consagrou por seu Santíssimo e
dileto Filho e o Espírito Santo Paráclito.
Em vós residiu e reside toda
plenitude da graça e todo o bem.
Salve, ó palácio do Senhor!
Salve, ó tabernáculo do Senhor!
Salve, ó morada do Senhor!
Salve, ó manto do Senhor!
Salve, ó serva do Senhor!
Salve, ó mãe do Senhor!
E salve vós todas, ó santas virtudes derramadas,
pela graça e iluminação do Espírito Santo,
nos corações dos fiéis,
transformando-os de infiéis
em fiéis servos de Deus!
Amém

