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OFÍCIO DA PAIXÃO DO SENHOR
*Todos os testemunhos apresentam Francisco como o autor do Ofício da Paixão
do Senhor, que compreende 15 salmos, dos quais 13 são compostos por
Francisco e 2 tomados literalmente do saltério. Neste Ofício, porém, Francisco
celebra todo o mistério da salvação: desde a encarnação até a segunda vinda do
Senhor, passando pela paixão, morte, ressurreição e ascensão.
**Os salmos são “compostos” por Francisco com base no ensinamento do
Evangelho e das suas exigências interiores. São o fruto da assimilação profunda,
da parte de Francisco, da Palavra de Deus e da Liturgia, e, por isso, as citações,
as conexões e as reelaborações brotam espontaneamente da sua mente e do
seu coração. Isso pode ver-se particularmente nos dois salmos de louvor e de
júbilo pela salvação operada por Cristo (Salmo VII) e pela sua encarnação (Salmo
XV). O assombro defronte a tamanho e tal amor transforma-se depois em convite
aos céus, à terra e ao mar para exultar no Senhor, aos povos para que dêem
glória e honra ao Senhor, aos fiéis para oferecerem os seus próprios corpos, e
seguirem os seus santíssimos mandamentos.
Também aqui Francisco nos ensina a rezar. A oração é Verdadeira, assim como
a vida, se é alimentada pela palavra. Não é por acaso que escolhe como vida e
regra o santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A antífona mariana,
enfim, faz-nos entender que a oração de Francisco, expressa nos salmos, é como
que abraçada e acompanhada pela presença de Maria, invocada no início e no
fim do salmo.
ANTÍFONA MARIANA
Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós,
filha e serva do altíssimo Rei e Pai celestial, Mãe de nosso santíssimo
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 a vosso
santíssimo e dileto Filho, Nosso Senhor e mestre.

