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Hebdomadário:
Irmãos, confiemo-nos à intercessão  
da Imaculada Virgem Maria, de São Francisco  
e Santa Clara, além da numerosa fileira  
dos nossos irmãos santos e bem-aventurados,  
a fim de que possamos viver este Capítulo com 
renovado ardor e total docilidade ao Espírito Santo.
Invoquemos o Espírito do Senhor para que nos guie, 
inspire-nos e nos impulsione a reavivar,  
com todas as nossas forças,  
a ardente chama do nosso carisma.
Rezemos com as mesmas palavras  
de São Francisco de Assis:

Todos:
Onipotente, santíssimo, altíssimo e soberano Deus,
que sois todo o bem, o sumo bem, 
a plenitude do bem, que só vós sois bom,
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.
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