NOVE DIAS COM IRMÃ CLARA FIETZ
NA ESCOLA DE JESUS CRISTO

ORAÇÃO DO INÍCIO DA NOVENA

SENHOR JESUS CRISTO, Vós nos encorajastes a Vos trazer nossa preocupação na
oração.
“Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei.” (Jo.14,14)
Os Santos que com toda dedicação Vos seguiram, intercedam em nosso favor junto a
Vós. Que também Vossa Serva Ir. Clara Fietz seja intercessora para aqueles que
buscam ajuda.
Confiante nessa intercessão recomendo à Vossa misericórdia minha especial
preocupação...

1º DIA
SENHOR JESUS, deixai-me hoje ouvir de modo novo Vossa Palavra. Ensinai-me a seguirVos no espírito de Ir. Clara Fietz. Amém.
Jesus disse: “Buscai, em primeiro lugar, o Reino de Deus e todas as coisas vos serão
dadas por acréscimo.” (Mt. 6,33)
(Pausa)
Ir. Clara Fietz escreveu em seu Diário: “Esse foi o início de minha vida nova: Queria ser
uma fiel escrava de Deus... Ele, porém, fez da serva a eleita do seu Amor.” (12/01/1936)
SENHOR JESUS, “Procurar o Reino dos Céus”, significa construir esse mundo como Vós
pensastes e planejastes! É o Reino da Paz, do Amor, da Justiça que deverá vir um dia. Sois
Vós mesmo que estais continuamente vindo!
DEUS UNO E TRINO, ajudai-nos a conhecer a Vossa Vontade. Dai-nos a coragem de
sempre Vos procurar, de seguir com fidelidade vosso chamado, como o fez a Vossa Serva
Ir. Clara. Amém.
Glória ao Pai...

2º. DIA
SENHOR JESUS, deixai-me hoje ouvir de modo novo a Vossa Palavra. Ensinai-me a
seguir-Vos no espírito de Ir. Clara. Amém.
JESUS disse: “Aquele que ama pai ou mãe mais do que a Mim, não é digno de Mim.”
(Mt. 10,37)
(Pausa)
Ir. Clara Fietz escreveu: “Eu mesma estive uma vez em semelhante situação de decisão
como você, e devo dizer: o quanto a cada passo suplicava ao meu amado Senhor, cuja
grandeza eu já havia, dois anos antes, compreendido.
Eu sabia que, apesar de tudo, meu caminho estava certo, porque era mesmo Vontade do
Senhor Deus.” (Carta 13/02/1935)
“Minha confiança em Deus não conhece limites.” (Diário 02/05/1936)
SENHOR JESUS, Vossa Palavra soa forte muitas vezes em nossos ouvidos. Dai-nos
compreender que tudo o que Vossa Palavra exige de nós, significa salvação, bênção, paz
para nós e para os outros. Pois somente tomais algo para poder dar coisas maiores, como
mostrais no exemplo de vossos Santos. Amém.
Glória ao Pai...

3º DIA
SENHOR JESUS, deixai-me hoje ouvir de modo novo a Vossa Palavra. Ensinai-me a
seguir-Vos no espírito de Ir. Clara Fietz. Amém
JESUS disse: “Deus amou tanto o mundo, que lhe deu seu Filho Único.” (Jo. 3,16)
(Pausa)
Ir. Clara escreveu: “Vejo-Vos diante de mim como o Ser indizivelmente sublime... O
incompreensível Amor de Deus apressa-se em dar-se a nos por completo, fato esse tanto
mais incompreensível porque, por assim dizer, obriga-nos a esperar humildemente até
que nosso amor, por Ele despertado, chama por seu Amor.” (Diário 06/10/1935)
DEUS UNO E TRINO, deixai-me compreender que sois o Amor. Que Vós me amais como
ninguém me pode amar. Que tudo o que encontro na vida, de bem ou de mal, será
transformado em Vosso Amor para a minha salvação.
Como vossa Serva Ir. Clara peço: “Meu coração tem tão pouca capacidade de amar,
transformai-o. Despertai em mim o Vosso Amor!”
Glória ao Pai...

4º. DIA
SENHOR JESUS, deixai-me hoje ouvir de modo novo a Vossa Palavra. Ensinai-me a
seguir-Vos no espírito de Ir. Clara Fietz. Amém.
JESUS disse: “Meu alimento é fazer a Vontade daquele que me enviou.” (Jo. 4,34)
(Pausa)
Ir. Clara Fietz escreveu: “Não há coisa mais bela do que a Vontade de Deus. Deve-se ver
através das coisas, por desagradáveis que sejam, a Vontade de Deus; tudo se torna então
fácil e desejável. Quão simples e feliz é a vida nos braços de Deus!” (02/04/1935)
DEUS UNO E TRINO, todos os dias rezo no Pai Nosso: “Seja feita a Vossa Vontade!”
Abri os meus olhos para que eu, como Ir. Clara, Vos possa ver através dos acontecimentos
e chegar a conhecer Vossa amorosa Vontade salvífica.” Amém.
Glória ao Pai...

5º. DIA
SENHOR JESUS, deixai-me hoje ouvir de modo novo Vossa Palavra. Ensinai-me a seguirVos no espírito de Ir. Clara Fietz. Amém.
JESUS disse: “Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim.” (Mt.
10,38)
(Pausa)
Ir. Clara escreveu: “Contemplo sempre mais a Jesus como crucificado... Na Cruz, Ele
quis nos resgatar; agora busca almas prontas a aliviar-lhe a cruz e consolá-lo pelo seu
amor padecente. Que posso fazer senão pedir-lhe de novo amor e sofrimento?”
(Diário 18/08/1934)
SENHOR JESUS, há muitas cruzes na vida das pessoas: umas que chamam atenção, outras
completamente invisíveis; umas causadas por própria culpa, outras totalmente imerecidas.
Nós, porém, ansiamos por alegria e felicidade e lutamos contra a cruz.
SENHOR JESUS, não estou na situação de pedir sofrimento como Ir. Clara, mas com ela,
Vos peço: “Senhor, tende piedade de mim!...Oh! Se eu pudesse amar-Vos! Quero só a
Vós amar e em Vós submergir-me.” (Diário 06 e 18/03/34)
Glória ao Pai...

6º. DIA
SENHOR JESUS, deixai-me hoje ouvir de modo novo a Vossa Palavra. Ensinai-me a
seguir-vos no espírito de Ir. Clara Fietz. Amém.
JESUS DISSE: “O discípulo não é mais do que o Mestre, nem o servo superior ao seu
Senhor.” (Mt. 10,24).
(Pausa)
Ir. Clara escreveu: “Jesus quer-me toda para Si. Meu amor por Ele deve ser qual escudo
que detenha as setas lançadas contra Ele.” (Diário 04/08/1935)
“Senhor, dignai-Vos atrair-me à Vossa cruz.” (Diário 16/08/1934)
MEU JESUS, eu quero ser vosso! Por isso Vos peço com as palavras de Ir. Clara Fietz:
“Para tornar o meu ato de entrega mais agradável aos vossos olhos, ó eterno Amor, unome à entrega pela qual, ó Jesus, viestes a este mundo e aqui realizastes vossa obra
redentora. Uno meu pobre amor ao Vosso divino amor. Aspiro, já em minha vida
terrestre, ser libertada e viver inteiramente em Cristo.
Ó Maria, Mãe do Divino Amor, fazei que eu e todos os corações nos inflamemos no puro
amor do vosso divino Filho.” (Diário 15/09/1934)
Glória ao Pai...

7º DIA
SENHOR JESUS, deixai-me hoje ouvir de modo novo a Vossa Palavra. Ensinai-me a
seguir-vos no espírito de Ir. Clara Fietz. Amém.
JESUS disse: “Em verdade vos digo: O que fizestes a um desses meus irmãos mais
pequeninos, a mim o fizestes.” (Mt. 25,40)
(Pausa)
Ir. Clara Fietz escreveu: “Cada pessoa que encontro é Jesus que, de mim, deseja uma
amabilidade.” (Diário 17/09/1935)
“Em cada ocasião que se me oferece para testemunhar meu amor por um ato, uma
palavra ou um sorriso, Jesus se manifesta pedindo-me essa prova de amor. Por ventura,
não é uma graça exercer a caridade...?” (Diário 09/03/1936)
SENHOR JESUS, ajudai-me a levar vossa Palavra não só nos lábios, mas antes de tudo
transformá-las em ações.
Quero Vos amar, Senhor. Fortalecei meu fraco amor. Dai-me incluir todos os que Vós
amais, sim, dai-me amar-Vos em todas as pessoas. Amém.
Glória ao Pai ...

8º. DIA
SENHOR JESUS, deixai-me hoje ouvir de modo novo a Vossa Palavra. Ensinai-me a
seguir-vos no espírito de Ir. Clara Fietz. Amém.
JESUS disse: “E pelo crescimento da iniqüidade, o amor de muitos esfriará.”
(Mt. 24,12)
(Pausa)
Poesia de Irmã Clara Fietz
DIANTE DO CRUCIFIXO
Responda Senhor, qual é o desígnio de tua Vontade?
Exilada me sinto de tua Felicidade.
Qual terra árida,ó magoa imensa...”
“Eu abro os sulcos em tua alma querida,
Agüenta, ó filha. É ternura sentida,
Que age e amor que tenho profundo,
Atraindo-te à cruz, salvação do mundo. (01/06/1935)

DEUS UNO E TRINO! Se nós às vezes – como Ir. Clara – ficamos prostrados, quando o
sofrimento nos atinge, quando a dúvida, o medo, o desânimo e a tristeza nos empurram para
a “Noite Escura”, então conduzi-nos Vós mesmo para fora dessa angústia e acendei em nós
novamente a luz da fé e o fogo do amor. Amém.
Glória ao Pai...

9º. DIA
SENHOR JESUS, deixai-me hoje ouvir de modo novo a Vossa Palavra. Ensinai-me a
seguir-vos no espírito de Ir. Clara Fietz. Amém
JESUS disse: “Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei em meu
amor.” (Jo. 15,9)
Ir. Clara escreveu: “Minha oração tem por objeto impetrar que Ele me conceda amá-LO
sem reservas, totalmente, sempre.” (Diário 31/12/1933)
“Ó caminho de amor! Se pudesse explicar a todos quão belo e fácil sois! Deus sabia que
não poderia chegar a Ele de outra maneira; por isso acendeu em mim o amor.”
(Diário 29/12/1934)
DEUS UNO E TRINO, que amais intimamente a todos os homens, ensinai-nos também a
amar-Vos sem reservas, totalmente, sempre. Ajudai-nos a carregar a nossa cruz em espírito
de penitência e amor e permiti que Ir. Clara, vossa serva e nossa irmã, seja nossa
intercessora junto a Vós, em nossas necessidades. Amém.
Glória ao Pai ...

ORAÇÃO PARA PEDIR A INTERCESSÃO
DE IRMÃ CLARA FIETZ
Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo,
nós Vos agradecemos todas as graças e todas as
misericórdias, todos aqueles tesouros de amor com
que enriquecestes Vossa Serva Irmã Clara.
Pela Virgem Imaculada, Mãe e Patrona da Ordem
Franciscana, permiti que Irmã Clara seja nossa
intercessora junto a Vós.
Por Maria Imaculada, Filha de Deus Pai, Mãe de Deus
Filho, Esposa do Espírito Santo, concedei-nos,
Senhor , se for conforme a Vossa Santíssima Vontade,
a graça que ardentemente Vos suplicamos. Amém.

