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AÇÃO DE GRAÇAS
*A Regra não bulada foi escrita para os Frades Menores. No entanto, o capítulo XXIII é
dirigido, em nome dos Frades, ao mundo inteiro. Como se explica? A finalidade da
presença dos Frades no mundo é fazer conhecer o Senhor e as suas obras
maravilhosas, para que a voz e a vida de todos se transformem em louvor da sua glória.
Por isso, a Regra conclui-se com uma solene ação de graças ao Pai, que, por meio do
Filho com o Espírito Santo, criou todas as coisas, nos redimiu e nos introduzirá no seu
Reino.
Sim, Francisco quer que os Frases, que o Senhor lhe deu (cf Test 14), se tornem
exortação, com a palavra e com a vida, ao louvor do “Onipotente, altíssimo e sumo
Deus, Pai santo e justo”.
Onipotente, altíssimo, santíssimo e sumo Deus, Pai Santo e justo, Senhor e Rei dos
cpeus e da terra, damo-te graças por causa de vós mesmo, porque por vossa santa
vontade e pelo vosso único Filho, criastes no Espírito Santo todos os seres espirituais e
corporais, nos fizestes à vossa imagem e semelhança e nos colocastes no paraíso e
nós caímos por nossa culpa.
E rendemo-vos graças porque, se por vosso Filho nos criastes, pelo mesmo verdadeiro
e santo amor, com que nos amastes o 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 damo-vos graças porque o mesmo vosso Filho há de voltar na glória de sua
majestosa para lançar ao fogo eterno os malditos que não quiseram fazer penitência e
não os reconheceram e adoraram e vos serviram em penitência: “Vinde, benditos de
meu Pai, tomais posso do reino preparado para vós desde a criação do mundo”.
[...]
Em toda parte, em qualquer lugar, a toda hora e tempo, diária e continuamente,
creiamos sincera e humildemente, retenhamos no coração e amemos, sirvamos,
louvemos e bendigamos, glorifiquemos e sobreexaltemos, magnifiquemos e rendamos
graças ao altíssimo e sumo Deus eterno, trino e uno, Pai, Filho e Espírito Santo, Criador
de tudo o que existe, Salvador dos que nele crêem e esperam e o amam, que não teve
princípio nem ter fim, imutável,invisível, inenarrável, inefável, incompreensível,
imperscrutável, bendito, louvável, glorioso, sobreexaltado, sublime, excelso, suave,
amável, cheio de delícias e sempre inteiramente desejável acima de todas as coisas por
toda a eternidade. Amém.

