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Resumo: O tema desta pesquisa é a análise da fundação de um Mosteiro de Irmãs Clarissas Colentinas 
“enclausuradas”, em Porto Alegre, no ano de 1953: o Mosteiro de São Damião. A proposta da 
pesquisa é investigar os fatores da fundação da referida instituição no Sul do Brasil, bem como alguns 
aspectos e princípios da vida religiosa conventual das Irmãs. Para responder a essa questão, foi 
necessário estudar o movimento histórico das Clarissas, desde a sua origem, com Francisco e Clara de 
Assis, no século XIII. Foi importante, ainda, mostrar como a Igreja Católica e, em especial o 
franciscanismo se estabeleceu no Brasil. A partir desse estudo, da documentação disponibilizada, 
inclusive, pelo próprio convento e, de entrevistas com as Irmãs, pudemos reconstituir historicamente o 
Mosteiro, que foi diretamente fundado pela Bélgica no Brasil.  

 

Palavras-chaves: São Francisco. Santa Clara. Irmãs fundadoras. Clarissas.  Mosteiro de São 

Damião.  

 

A idéia de estudar um mosteiro, em especial, surgiu da minha participação, durante a 

graduação, no curso de História, na PUCRS, em um Grupo de Pesquisa na área de História 

Medieval.  A escolha do Mosteiro de São Damião, em Porto Alegre, deu-se por três motivos 

principais: por localizar-se na minha própria cidade, facilitando, assim, o acesso à pesquisa; 

porque praticamente nada havia sido escrito sobre ele
1
 e, pelo fato de sua fundação reconduzir 

a uma história com mais de sete séculos de duração. Além disso, tratava-se do primeiro 

convento de Clarissas Colentinas a ser instalado no “Sul do Brasil”, que é como se refere a 

documentação do convento.      

O objetivo principal da pesquisa foi investigar as causas da fundação de um Mosteiro 

de Irmãs Clarissas Colentinas, em Porto Alegre, por quatro religiosas vindas diretamente da 

Bélgica, e verificar alguns aspectos e princípios da vida religiosa conventual dessas Irmãs em 

solo gaúcho.  Para compreender, então, essa fundação e a forma de vida no Mosteiro, 

estabeleci três objetivos específicos: a) verificar como se originou a Ordem das Irmãs 

Clarissas, em pleno século XIII; b) relatar como a Igreja e o franciscanismo se estabeleceram 

no Brasil; c) reconstituir alguns aspectos da  história do Mosteiro desde a data da sua 

fundação,  em 1953, até a década de 60, levando em conta a necessidade de se historiar os 

seus primeiros anos de implantação.  
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Busquei, portanto, compreender de que maneira uma Congregação Religiosa de Irmãs 

Clarissas Colentinas contemplativas, foi importante para criação de um mosteiro feminino em 

Porto Alegre. Essa investigação inicial, assinala um caminho para melhor compreender outros 

elementos e aspectos da religiosidade que permeiam não apenas o período da Idade Média, 

mas, sintonizam com o enfoque metodológico de F. Braudel, quando diz que “cada atualidade 

reúne movimentos de origem, de ritmos diferentes: o tempo de hoje data, ao mesmo tempo, de 

ontem, de anteontem, de outrora.” 
2
 

Para desenvolver esse estudo, então, selecionei uma bibliografia sobre o tema e, na 

parte documental, pesquisei, por exemplo, o jornal “Correio do Povo”, o “Livro de Crônicas” 

do próprio Mosteiro de São Damião e revistas oficiais da Igreja Católica. Além disso, realizei 

algumas visitas ao Convento e à Biblioteca Central da Província São Francisco de Assis, dos 

franciscanos, o que propiciou um contato mais direto com as duas Ordens.  

 

A origem das Irmãs Clarissas: século XIII 

O século XIII, de Francisco e Clara de Assis, é um período de transformações, forte 

urbanização e grande desenvolvimento do Ocidente Medieval. Conforme o historiador J. Le 

Goff, a população cresce, agrupa-se em aldeias e aglomerações concentradas, muitas vezes 

situadas nos montes, em volta da igreja e do castelo. As cidades medievais estão repletas de 

imigrantes, mais ou menos recentes, camponeses que perderam suas raízes.
3
 Isso significa 

progresso e riqueza para uns, pobreza e marginalidade para outros. É nesse contexto que 

nasce Francisco e Clara de Assis, e com eles o movimento que viria a ser conhecido como 

Franciscanos e Clarissas.  

Francisco nasceu em 1181 ou 1182, não se sabe ao certo, na cidade de Assis, na Itália.  

Era filho de um rico mercador de panos, que, decepcionado com a vida vazia de festas e lutas 

em campos de batalha, que levara até então e, desfrutando de uma saúde frágil, conseqüência, 

também, da participação nessas guerras, compreendeu que deveria servir a Pobreza e colocar-

se a serviço de Cristo, cujo rosto lhe era revelado nos desafortunados. Nesse momento passou, 

inclusive, a visitar e tratar os leprosos,
4
 que antes tanto rejeitara, tornando-se um homem 

“religioso”, embora, na realidade, não tivesse a intenção de se tornar padre ou monge.  

Em 1209, funda uma ordem mendicante,
5
 que se movimenta, sendo, portanto, 

totalmente diferente dos monges, que são sedentários. Conforme R. Manselli,
6
 existia na 

cristandade medieval um estágio intermediário entre o clérigo e o leigo. Eram os penitentes, 

fiéis que optavam por renunciar à vida mundana, mas sem fazer parte das ordens.  Esses 

penitentes levavam uma existência ascética e dedicavam-se à oração e às obras de 
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beneficência. Foi por este estilo de vida que Francisco optou. Era um estilo que começava a 

ocorrer na Itália. Dizia que Jesus, no crucifixo, havia falado com ele e mandado recompor a 

„Sua igreja em ruínas‟. Muitas pessoas da localidade passaram a considerá-lo um louco, 

alguns outros, um iluminado. 

Francisco, no entanto, acabou fundando três Ordens: a Ordem Primeira, destinada só 

aos homens, que surgiu com ele e foi aprovada em 1209.  A Ordem Segunda, ou de Santa 

Clara que iniciou em 18 de março de 1212, com a fuga de Clara e sua recepção por ele. E a 

Ordem Terceira, destinada àqueles que não podendo abandonar a família já constituída, 

queriam, contudo, viver o Evangelho nos moldes propostos pelo franciscanismo. Sua 

aprovação se deu em 1221, e hoje é chamada Ordem Franciscana Secular. Dessas três Ordens 

a que mais nos interessa, no momento, é a Segunda Ordem, fundada por Clara.  

 Clara de Assis nasceu em 1194, era rica e nobre de nascimento. Foi a primeira 

franciscana; a primeira mulher a seguir os passos de Francisco. A exemplo dela, foram muitas 

as mulheres que se reuniram em comunidades, com o propósito de viver uma experiência 

semelhante. Essas iniciativas espontâneas de mulheres encontraram muitas dificuldades e 

incompreensões, suspeitas de heresia e proibição conciliar de constituição de novas ordens, 

entre outras. Como teria sido, na época, por exemplo, uma jovem de boa família unir-se não 

só aos pobres, às leprosas, mas também às prostitutas, às bruxas e ao mundo da marginalidade 

feminina? Se ainda havia insultos, ofensas e zombarias a Francisco, como poderia ele aceitar 

na comunidade, mulheres, sem expô-las a “suspeitas infames”, pergunta L. Radi. 
7
 

 Conta-se, inclusive, que a mãe de Clara, quando grávida, ficou muito angustiada por 

ser sua primeira gravidez. Num desses momentos de temor, correu à Igreja e, aos pés do 

crucifixo, ouviu uma voz que lhe disse que teria uma filha, e que, essa filha, haveria de aclarar 

o mundo com seu esplendor. Por esse motivo, teria insistido em chamar a menina de “Clara”. 

A menina, porém, cresceu e, ao tornar-se franciscana, causou, inicialmente, a indignação dos 

seus parentes. Sofreu a ação de um tio que tentou, em vão, trazê-la de volta, com a ajuda de 

seus amigos cavaleiros, pois a cidade toda cochichava e ria do acontecido à família da 

religiosa. Todos os esforços e ameaças, no entanto, para fazer com que a moça retornasse para 

casa, foram em vão.  Não só foram em vão, como no ano seguinte, juntou-se a ela, sua irmã 

caçula de 15 anos, Inês.  

 E foi justamente na capela de São Damião, perto da cidade de Assis, onde o crucifixo, 

anteriormente, havia falado com Francisco e, mandado que ele reconstruísse a „Sua Igreja‟, 

que Clara, sua irmã Inês e algumas outras mulheres foram viver sua clausura.  Desse 

momento da conversão, em diante, existem muitos milagres atribuídos à jovem. Depois da 
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morte de Francisco, a outra irmã da religiosa veio juntar-se a ela, Beatriz; pouco tempo 

depois, foi sua mãe, Hortolana. De todos os lugares e classes sociais chegavam discípulas, o 

que possibilitou fundações fora de Assis, e, inclusive, fora da Itália.  

 A principal luta da santa, porém, era pela pobreza. O voto de pobreza já era conhecido 

antes de Francisco e Clara, mas antes deles, embora o monge não pudesse ter propriedades, a 

comunidade poderia. Foi isso que mudou com os dois religiosos. Depois de muitos 

enfrentamentos, Clara conseguiu aprovação de uma Regra feita por ela mesma. Convém 

salientar que ela foi a primeira mulher a escrever uma Regra na Igreja Católica.   

 
A Igreja Católica e os Franciscanos no Brasil 

Segundo B. Fausto,
8
 as duas instituições básicas que, por sua natureza, estavam 

destinadas a organizar a colonização do Brasil foram o Estado e a Igreja Católica. Embora 

instituições distintas, na época, uma estava ligada a outra, pela força do padroado. O Estado 

tinha o papel fundamental de garantir a soberania portuguesa sobre a Colônia, administrar, 

povoar, resolver problemas básicos e de relacionamento entre a Metrópole e a Colônia. A 

Igreja tinha nas mãos, a educação das pessoas e o “controle das almas”.  

  A partir de meados do século XVIII, no entanto, ocorre a crise do sistema colonial da 

metrópole, assim como de todo esse projeto lusitano para o Brasil. Movimentos de luta pela 

independência se fazem presentes no país e, idéias liberais baseadas nos Estados Unidos e 

França atraem a burguesia e muitos clérigos letrados e seculares.  

Já o período compreendido entre o século XIX e XX pode ser visto como de 

romanização da Igreja no país. Embora a questão da dependência continue, ela se modifica. 

Se antes, a dependência era da Coroa de Portugal, agora passa a ser de um novo modelo que 

depende das diretrizes da Santa Sé ou da Cúria Romana, embora isso não ocorra sem uma 

divisão de pensamento dentro da própria Igreja.  

Na busca de reformar o clero, então, religiosos vindos da Europa para o Brasil, atuam 

sobretudo no ensino, através dos colégios, igrejas e paróquias, que a eles vão sendo confiadas.  

Ao lado de institutos masculinos, novas congregações femininas também exercem papel 

importante na área dos colégios, hospitais e obras assistenciais.  

Enquanto isso, A. Segala
9
 esclarece que após o Concílio Vaticano I, ocorrido de 1869 

a 1870, a ingerência mais direta de Roma na reforma da Igreja, caracterizou-se principalmente 

pela reorganização eclesiástica, pela formação do clero, pelo combate ao liberalismo, a 

maçonaria, o protestantismo, o cientificismo e o socialismo, a rejeição da modernidade, 

centralização do governo da Igreja católica em Roma, expansão das ordens e congregações 
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religiosas e o desenvolvimento de um ensino católico paralelo ao oficial, como parte do 

projeto pastoral de formar também uma elite católica. Eram transformações que já estavam 

em curso desde a Revolução Francesa, mas ganharam forma no papado de Pio IX, e foram 

implementadas com os Papas Leão XIII e Pio X.     

No início do período republicano, porém, o governo decreta a separação entre o Estado 

e a Igreja. Muitos bispos brasileiros condenam essa fórmula de “Igreja livre no Estado livre e 

defendem o modelo da societas perfecta, que previa duas sociedades perfeitas que se 

apoiavam uma na outra, ou seja, o Estado e a Igreja. Essa etapa, no entanto, assinala uma 

vinculação maior da Igreja do Brasil à Cúria Romana, onde muitos sacerdotes, inclusive, 

passam a ter sua formação em Roma. “A organização da Igreja recebe grande impulso com a 

multiplicação das dioceses, a divisão do Brasil em províncias eclesiásticas e as sucessivas 

assembléias episcopais”.
10

  

Tempos depois, um movimento chamado “Ação Católica” é oficializado, a partir de 

Roma. Esse movimento, conforme Padre P. Costa, Assistente da Junta Católica da 

Arquidiocese de Olinda e Recife, foi um movimento da Igreja, como um todo, que pretendia a 

“participação organizada do laicato do Brasil no apostolado hierárquico, para a difusão e 

atuação dos princípios católicos na vida individual, familiar e social”.
11

 O movimento 

pretendia atingir, dessa maneira, todos os segmentos, criando novas igrejas, escolas, aumentar 

sua produção na imprensa, participar da vida nas casas, nos hospitais e nas penitenciárias. 

Mas, o Estado, embora considerado laico, sempre teve seus momentos de afinidade 

com os interesses e diretrizes da Igreja Católica. O ano de 1945, por exemplo, além de 

finalizar a II Guerra Mundial, marcou também o fim do Estado Novo e a deposição do então 

presidente do Brasil, Getúlio Vargas. O episcopado que havia tido um bom relacionamento 

com Vargas, ficara alarmado com sua política posterior de favorecer o Partido Comunista, e 

algumas outras decisões. Agora, no entanto, com a queda de Vargas, se via contemplado com 

as medidas do marechal eleito e com o rompimento com a União Soviética, além da 

declaração de ilegalidade do Partido Comunista Brasileiro,
12

 apenas para exemplificar.  

 Tempos depois, no entanto, a Igreja com o pontificado de João XXIII, 
13

 que pertencia 

à Ordem Franciscana Secular, OFS, passou a viver o período de preparação do Concílio 

Vaticano II, onde se abria a possibilidade de um futuro diálogo com a Modernidade, ao 

contrário do que havia sido, em parte, o Concílio Vaticano I. 

 É importante salientar que desde a formação da sociedade brasileira, no entanto, os 

Frades Menores franciscanos assinalaram sua presença na história do Brasil. De forma 

esporádica até 1584, depois de forma definitiva, com a primeira Custódia.
14

 Em 1500, em 
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Porto Seguro, BA, com a expedição de Dom Pedro Álvares Cabral, vieram oito frades 

menores que se dirigiam às Índias. Entre eles, Frei Henrique Soares de Coimbra, que celebrou 

a primeira missa.  

 A expansão dos franciscanos foi considerável até 1760,  mas a decadência começou 

no século XVIII e no final do Império.  Em 1889 aproximou-se da extinção. As proibições 

de aceitação de noviços pelo governo, a busca de privilégios e a lei da alternativa 

fomentaram a decadência. O governo imperial provocou a morte lenta das ordens 

religiosas e apoderou-se do seu patrimônio.
15

 Só em 1901, por intervenção de Frei Davi 

Fleming, Vigário Geral da ordem, as duas Províncias Santo Antônio e Imaculada 

Conceição puderam ser consideradas restauradas.   

           A Segunda Ordem Franciscana, das Irmãs Clarissas, como vimos, teve seu início 

em 1212, quando Clara prometeu obediência à Francisco. No Brasil, a primeira fundação 

de Clarissas foi o Mosteiro do Desterro, na cidade de Salvador, em 1664, fundado por 

quatro Irmãs que vieram de Portugal e, por mais de setenta anos, foi o único mosteiro 

reconhecido na Colônia. Segundo a mentalidade da época, o convento manteve um regime 

de classes coristas, conversas, recolhidas e escravas ou servas pessoais das Irmãs. Após a 

proibição de novos ingressos na vida religiosa, decretada para Portugal e a Colônia, pelo 

Marquês de Pombal, o número de Irmãs no Mosteiro foi decrescendo.  

 Após a extinção do Mosteiro do Desterro, as Clarissas consolidariam sua presença no 

Brasil apenas em 1928, com a fundação do Mosteiro Nossa Senhora dos Anjos, no Rio de 

Janeiro, por oito Irmãs vindas da Alemanha. Somente vinte anos depois, em 1950, surgiria o 

Mosteiro de Santa Clara de Campina Grande, na Paraíba, com Irmãs de Cleveland, Estados 

Unidos. No mesmo ano, o Mosteiro do Rio de Janeiro realizava sua primeira fundação em 

Belo Horizonte. Em 1953, Clarissas da Bélgica, fundavam o Mosteiro de São Damião, em 

Porto Alegre, Rio Grande do Sul.      

  

Mosteiro de São Damião em Porto Alegre 

 A implantação do Mosteiro de São Damião, em Porto Alegre, no início dos anos 50, 

representou a primeira missão religiosa belga no “Brasil Meridional”, conforme consta na 

documentação do período.
16

 As origens do Mosteiro, contudo, encontram-se na reforma de 

Santa Coleta Boylet, desencadeada no final do século XIV, na Europa. As fundadoras que 

vieram para o Brasil, portanto, pertenciam ao ramo das Clarissas Colentinas que possuíam 

várias casas religiosas na França e na Bélgica. 
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 Essas casas conventuais podem mostrar o papel da mulher na vida da Cristandade. 

Muitas jovens entravam para o convento sem vocação, mas outras, ali encontravam uma 

possibilidade de crescimento espiritual e saber, além de uma forma de independência dos 

homens. M. Perrot, porém, salienta, que em relação a esses lugares de vida religiosa feminina, 

“a Igreja oferecia um abrigo às misérias das mulheres, pregando, entretanto, sua submissão”, 

embora fossem, ao mesmo tempo, “lugares de abandono e de confinamento, mas também 

refúgios contra o poder masculino e familiar. Lugares de apropriação do saber, e mesmo de 

criação”. 
17

    

Nesse sentido, a Ordem de Santa Clara também passou por movimentos de reforma e 

de busca por uma espiritualidade mais fiel à Regra religiosa primitiva. Ao longo do tempo, 

especialmente, nas comunidades conventuais européias, o número elevado de religiosas e a 

facilidade de aceitar mulheres ricas da sociedade com seus novos hábitos seculares, luxos e 

comodidades, por exemplo, contribuíram para um relaxamento dos costumes religiosos. 

Assim, surgiam vozes reclamando a volta aos tempos primitivos, como foi o caso de Santa 

Coleta Boylet, que no final do século XIV, fundou o Mosteiro de Bethlém, na Bélgica, em 

1442, de onde vieram duas das quatro Irmãs fundadoras do São Damião de Porto Alegre.  

As Irmãs Fundadoras e sua procedência 

Irmã Maria Josefa, Abadessa Mosteiro de Bethlém, Gand, Bélgica 

Irmã Maria Coleta Mosteiro de Bethlém, Gand, Bélgica 

Irmã Maria Felipa Mosteiro de Termonde, Bélgica 

Irmã Maria Francisca Mosteiro de Ecklo, Bélgica 

 

É interessante observar, que numa das solenidades de despedida dessas quatro Irmãs 

fundadoras, enquanto ainda se encontravam na Bélgica, o Ministro de Estado, presente na 

cerimônia, discursou apresentando “uma imagem tocante do estado do Rio Grande do Sul, um 

estado 250 vezes maior do que a Bélgica, mas onde é grande a falta de sacerdotes.”  

 Na mesma época, a Revista Eclesiástica,
18

 registrava que algumas dioceses não tinham 

operários evangélicos suficientes. A Itália e demais nações católicas da Europa, então, 

lançavam os olhos sobre um novo campo do apostolado: a América Latina. R. P. Hermann 

Fischer, fornece alguns dados interessantes na mesma Revista, mostrando que na Itália, por 

exemplo, havia um sacerdote para 804 habitantes; em Portugal, um por 2000; na Bélgica, um 

por 569, na Inglaterra, um por 398 católicos e 6.656 não-católicos; na Alemanha, um por 945 

católicos e 1.184 não-católicos; nos Estados Unidos, um por 602 católicos e 2.792 não-

católicos; no Brasil, havia um sacerdote por 6.667 católicos.  
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 Podemos citar, também, a fala do Papa Pio XII, em setembro de 1952, ao dirigir-se às 

Superioras Gerais de Ordens e Congregações Femininas, reunidas e organizadas em 

Congresso, na cidade de Roma, onde se refere ao baixo número de vocações nas Ordens 

Femininas, demonstrando inquietação por essa carência de vocações e agradecendo as orações 

dessas religiosas, de que tanto a Igreja tem necessidade. 

Segundo pude observar no decorrer da pesquisa, a vinda dessas Irmãs está 

especialmente vinculada a essa difusão do ideal contemplativo de vida religiosa. Embora 

muitas das fundações conventuais saídas da Bélgica, ao longo do tempo, acabassem por 

exercer funções mais ligadas à educação, isso ocorreu apenas por uma questão de 

sobrevivência. Na realidade, as Clarissas Colentinas são uma “Ordem contemplativa claustral, 

que vive profundamente a clausura”, tendo uma vida de oração e separação das atividades do 

mundo secular.  

Em Porto Alegre, o Mosteiro das Clarissas foi fundado, justamente, com esses 

propósitos e com essa forma de vida religiosa contemplativa. Esse aspecto foi importante para 

que elas aqui se fixassem, como fica claro, por exemplo, nas palavras de Frei Celso Brancher, 

da Ordem dos Frades Menores e vigário coadjutor da paróquia de São Francisco, também em 

Porto Alegre, na época da fundação do Mosteiro, quando diz que “a batalha pela salvação das 

almas é uma batalha espiritual, onde se faz mister empregar armas adequadas, as armas 

espirituais da oração e do sacrifício”. Complementa ainda, dizendo que “é por isso que o 

Governo da nossa Província há tempo vem se interessando pela fundação de conventos da II 

Ordem Franciscana”.
19

  

Outro aspecto relevante da congregação aqui estudada é o sacrifício das Irmãs pela 

santificação dos sacerdotes, que através da sua oração e doação representam características 

fundamentais da sua missão. Conforme discurso do Pe. Flavinus, guardião dos Frades 

Menores de Gand, na Bélgica, ao explicar a missão das fundadoras que se deslocava para o 

Brasil, o referido padre salienta a importância, a necessidade e o valor que os mosteiros 

contemplativos têm para a religiosidade católica. Para a Igreja, portanto, era importante uma 

instituição modelo de oração, penitência e contemplação.  

 Enquanto isso, no início dos anos 50, na Arquidiocese de Porto Alegre, no dia das 

Vocações Religiosas Femininas, D. Vicente Scherer, Arcebispo da cidade, também atuava na 

defesa dessas vocações, destacando que além de cumprir os mandamentos da fé, existiam 

ainda os três votos essenciais e perpétuos de pobreza, castidade e obediência. Embora não 

afirme que quem vive no estado religioso seja mais perfeito e santo que os fiéis, reconhece 
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que o estado religioso é mais perfeito que o estado matrimonial, porque oferece meios e 

condições especiais que facilitam a ascensão espiritual e a intimidade com Deus.  

 D. Vicente reconhece as esposas místicas de Jesus, cujo hábito religioso e o véu que 

recebem, também é um vestido nupcial. Por amor de Cristo, a religiosa renuncia aos amores 

terrenos e as alegrias do mundo. Ela O vê. “Ele desvendou diante delas toda a sua beleza, em 

inspirações internas, em horas de profunda meditação, de piedosas instruções e de edificantes 

leituras feitas”. A seguir, fala, também, sobre o número insuficiente de religiosas e sobre as 

muitas instituições que esperam, as vezes, por anos, pela vinda dessas Irmãs. Ressalta ser uma 

benção para o lugar onde se instalam, pois “sua presença é um silêncio e constante protesto 

contra a cobiça dos bens terrenos e a sede de prazeres”.
20

 Diante das palavras do Arcebispo, 

podemos dizer que a Arquidiocese de Porto Alegre, também tinha interesse na vinda das 

Irmãs Clarissas Colentinas.  

 O Mosteiro de São Damião, na capital gaúcha, que foi construído a partir de uma 

doação da Sra. Zelina Froes Beck, teve na sua cerimônia de inauguração oficial, todas as suas 

dependências lotadas, havendo gente até nas celas das Irmãs. Durante todo o dia, as pessoas 

faziam fila para visitar o convento por dentro e por fora da clausura, algo que não era 

esperado. As Irmãs tiveram que ficar fora da casa, no jardim. No jornal “Correio do Povo” 
21

, 

encontramos também, referência ao “Convento das Irmãs Clarissas Colentinas” 
22

, ao 

comentar que o local estaria aberto para “visitação pública ao longo do dia, onde os católicos 

poderão estabelecer contato com aquelas religiosas”, mas que, “em harmonia com as 

severíssimas regras  aceitas voluntariamente por elas, permanecerão ali para sempre, numa 

renúncia completa e integral ao mundo que fica para além do Mosteiro”.  As próprias Irmãs, 

no seu Livro de Crônicas, descrevem a inauguração e a cerimônia realizada no mesmo local 

onde até funciona a casa religiosa.
23

 



10 
 

ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 

ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

__________________________________________________________________ 
 

         

 A separação do mundo secular, portanto, é um aspecto importante da vida religiosa 

contemplativa. Isso parece causar alguma espécie de curiosidade e inquietação, até mesmo 

pelo mistério que representa. Mas, são as próprias Irmãs que falam sobre a Igreja e o mistério 

da clausura:     

Entretanto, o ato final: a candidata já revestida de religiosa, ajoelhada atrás 
da grade, com o Cristo Crucificado nos braços, enquanto, lentamente, se 
fecha atrás dela a pesada porta que a separará do mundo, constitui o “ponto 
alto” do programa! Mistérios? Que mistérios se ocultam atrás das grades de 
um mosteiro? [...] Essa indagação de muitos parece ser, também, um 
pouquinho a de nossos Irmãos Franciscanos quando nos pedem notícias de 
nossa vida. [...] Eles sabem, porém, que a vida na clausura é, 
verdadeiramente, um mistério, ou melhor, o fruto, a conseqüência de um 
mistério, de um belo dogma da Igreja Católica: a Comunhão dos Santos. 

24
    

  
 Esse sucesso inicial da chegada das Irmãs e da inauguração do Mosteiro, se deve, em 

primeiro lugar, as próprias Clarissas, que eram a melhor „propaganda‟ da Ordem. Em 

segundo, a diversos artigos nos jornais e às duas rádios mais poderosas que oportunizaram a 

fala do Frei Celso Brancher, a Rádio Gaúcha e a Rádio Farroupilha. O Cônego Luis de Nadal, 

inclusive, havia falado três dias consecutivos sobre as Clarissas, na hora da Ave-Maria, na 

Farroupilha. Frei Celso Brancher, além de falar, fez apologia da vida que levavam as 

religiosas, contra a qual tantos preconceitos existiam.
25

 Nesse momento, exaltava-se o 
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extremo rigor, a abnegação e a imolação do modo de vida religioso da Ordem das Clarissas 

Colentinas.  

As Clarissas Colentinas são uma das Ordens mais rigorosas. As Irmãs 
andam descalças; observam abstinência e jejum perpétuos; levantam-se 
todas as noites à meia-noite até às duas horas da madrugada, e às cinco da 
manhã já estão novamente na capela, etc. O que é muito confortador para 
nós sacerdotes é que as Irmãs Clarissas se comprometem a imolar-se pelos 
sacerdotes, em particular pelos da Primeira Ordem Franciscana.

26
 

 

 Segundo Padre L. Iriarte,
27

 com o nome de “enclausuradas”, as damianitas foram 

assim conhecidas desde o princípio. Não se pode falar de uma legislação geral sobre 

“clausura” até fins do século XIII, até a bula de Bonifácio VIII, em 1293. Alguns 

historiadores, inclusive, acreditam que a sociedade, ante a mulher em geral, “por um lado a 

mistificava, pretendendo fazer dela um ser inacessível e, por outro lado, a considerava como 

um tesouro frágil e irresponsável, incapaz de fortaleza moral.” No entanto, foram muitas as 

mulheres que viveram sob uma Regra, nas suas comunidades.  

Em relação a isso, é importante esclarecer que uma Regra não se refere apenas a uma 

base jurídica que norteia e dá existência a uma Ordem religiosa, ou um venerável documento 

histórico que representa o seu fundador. Uma Regra, nesse caso, exprime um carisma, ou seja, 

um dom espiritual concedido por Deus.  A Regra é um programa de vida, tem uma perenidade 

que a torna sempre atual e adaptável a tempos e lugares. Mas como pode se conservar atual 

uma regra escrita há mais de sete séculos, num mundo em constante mudança de valores e 

hábitos? 

 Padre L. Iriarte, autor que é estudado pelas Irmãs do Mosteiro de São Damião, em 

Porto Alegre, responde essa questão, quando assegura que espírito e letra não são a mesma 

coisa. O fundamento do espírito é permanente, a letra é o que muda. Por exemplo, quando os 

“bons cristãos não comungavam mais do que três vezes por ano e a maioria apenas uma vez, 

Clara determinou, para sua fraternidade, o máximo possível, dentro da mentalidade da época e 

na prática contemporânea”. Na realidade, o que ela estabelecia era uma intensa participação 

na vida eucarística: esse é o „espírito‟.  

Conforme, ainda, o mesmo autor, a pobreza, na Regra, fazia parte dos capítulos que 

foram redigidos com mais vigor. Para Clara, assim como para Francisco, aspirar a possuir o 

Espírito do Senhor, e não seguir o impulso do egoísmo é o que dá liberdade. Mas, para 

encontrar essa liberdade, as Irmãs também se recolhem em “clausura”. É uma liberdade de 

espírito e negação ao servilismo das formas. 
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Seja como for, a clausura, foi aceita por Clara e regulada por ela, como requisito 

necessário à vida contemplativa das Irmãs, embora não se saiba como era feita essa separação 

do mundo, nos primeiros anos da fraternidade, em São Damião, de Assis. É possível, ainda, 

que o assédio da veneração e da curiosidade do povo, também contribuísse ou até mesmo se 

apresentasse como uma causa determinante para essa reclusão em estreita clausura; a 

motivação fundamental não seria, inicialmente, como será na lei canônica posterior, a 

proteção da castidade, mas a “maior liberdade para o serviço do Senhor”. 

 Tais aspectos, portanto, são referências importantes para entender a forma de vida 

religiosa no Mosteiro de São Damião, em Porto Alegre. Acrescente-se a isso o fato de que as 

próprias Irmãs do Mosteiro estudado, relatam ter uma relação bastante próxima com a 

comunidade, basicamente de auxílio espiritual. As pessoas procuram o convento, pela 

necessidade de conversar e de orientação espiritual. Muitas vezes, “são pessoas que passaram 

por tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico”, mas não conseguiram resolver suas 

querelas. As Irmãs entendem que não adianta ajudar materialmente apenas, “porque daqui a 

pouco, a pessoa que veio em busca de ajuda está fazendo tudo errado de novo; o importante é 

mudar por dentro, entender com o coração”.  

Nesse sentido, atualmente, o Mosteiro de Porto Alegre, abriga quatorze religiosas, 

sendo treze internas e apenas uma externa.  A Irmã externa pode sair, fazer pagamentos ou 

compras para o Mosteiro, por exemplo, ao contrário das internas. Das quatorze Irmãs, quatro 

estão na faixa dos oitenta anos, uma com setenta, duas com sessenta, duas com cinqüenta, 

uma com quarenta, uma com trinta e três na faixa dos vinte anos.  

No sentido prático, para ser Clarissa, além, é claro, da vocação, é necessário, 

inicialmente, apresentar os documentos normais a qualquer pessoa civil e também alguns 

exames médicos. As questões de ordem mais psicológicas, ficam a cargo da observação das 

„Mestras‟, que são as Irmãs encarregadas de fazer o acompanhamento das candidatas. O 

Mosteiro de São Damião, por exemplo, tem duas Irmãs aptas a desempenhar essa função.  

A candidata não pode ser casada nem ter filhos e começa freqüentando o Mosteiro até 

passar a „Postulante‟. Quando Postulante, deve morar na casa e viver com as Irmãs por um 

período de um ano, com prorrogação de no máximo mais um ano.  Nessa etapa, já usa 

uniforme e um véu branco, curto. Na fase seguinte, chamada „Noviciado‟, veste-se com um 

hábito marron e um véu branco, longo. Essa fase dura, em geral, dois anos, dois anos e meio. 

Na próxima etapa, a „Juniorista‟, faz os votos temporários de obediência, clausura, pobreza e 

castidade. Essa etapa dura três anos. Na última fase, chamada „Solene Perpétua‟, são 
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declarados os votos para sempre. No caso da Irmã externa, ao assumir seus votos, não inclui a 

clausura. 

Em relação ao voto de pobreza, convém esclarecer, que ao contrário do que se possa 

imaginar, esse voto não quer dizer miséria. No entanto, a congregação das Irmãs difere de 

outras porque não pode ter nenhum tipo de posse material em seu próprio nome, muito menos 

em nome das Irmãs. No caso específico do Mosteiro de São Damião, que não é pessoa 

jurídica, a casa e o terreno estão em nome da Cúria de Porto Alegre, embora os pagamentos e 

impostos decorrentes do imóvel sejam de responsabilidade das religiosas.  

Quando, por exemplo, sentem que o número de Irmãs é inferior ao necessário, a Madre 

Abadessa, que atualmente se chama Maria Clara, solicita o aumento do grupo. Ela, então, 

recorre a Federação, a qual todos os mosteiros são filiados. A Federação, inclusive, oferece 

ajuda espiritual e material aos mosteiros, quando necessário e é regida por documento jurídico 

emitido diretamente por Roma.  

 As Irmãs recebem ajuda constante dos seus benfeitores, que, em geral, são pessoas que 

ali obtiveram algum tipo de ajuda espiritual.  Segundo as religiosas, nada lhes falta, pois esses 

benfeitores e benfeitoras estão constantemente em contato com o Mosteiro, providenciando 

toda ajuda de que necessitam.  Muitas vezes, quando as próprias religiosas percebem que 

estão sobrando alimentos, por exemplo, providenciam suas próprias doações, enviando para 

instituições como a Toca de Assis dos franciscanos, uma escola de surdos-mudos, ou qualquer 

outra instituição necessitada de auxílio.  

A vida no Mosteiro, apesar de contemplativa, não exclui os trabalhos manuais, o dia-a-

dia ali começa bem cedo e com muita disciplina; são sete horas, por dia, só de oração. Ao 

mesmo tempo, vão desempenhando suas tarefas do cotidiano, como lavar roupa e cozinhar.  

Desenvolvem, também, durante o dia, o que chamam de „Formação‟, ou seja, discussões 

sobre catecismo, vida dos santos, São Francisco, Santa Clara, mensagens do Papa. Logo 

abaixo, então, podemos observar uma foto externa do Mosteiro de São Damião, em P. Alegre. 
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Com relação à religiosidade, as Irmãs pensam que “o sul já foi celeiro de vocações, 

agora, há uns trinta anos, não mais”. Quando as  fundadoras vieram da Bélgica, por exemplo, 

foi atendendo solicitação de outro país, no caso, o Brasil. Em nenhum momento foram 

obrigadas, elas “sentiram no coração o chamado e quiseram vir; a liberdade é individual, 

ninguém é obrigada a vir, se não quiser”. A Igreja, quando solicita a presença das irmãs, é 

porque sente que „existe a necessidade de oração e contemplação‟.   

As religiosas podem receber visitas dos familiares ou ligar para eles, mas tudo dentro 

de uma organização prévia. Por outro lado, se em algum momento, uma irmã, por exemplo, 

sentir que deve romper com sua vida religiosa, nada impede a decisão, mas o pedido deve ser 

feito e autorizado diretamente por Roma. Em conversa, uma das Irmãs de clausura,  

questionada sobre se quando sai na rua, não acha estranho o mundo fora do Mosteiro, 

respondeu que não, „que os outros é que estranham muito quando as vêem, talvez por causa 

das roupas que usam‟. 

 

Considerações Finais 

Embora o contexto verificado até aqui, sinalize como causa da fundação do Mosteiro 

de São Damião, em Porto Alegre, a escassez de religiosos e religiosas na região e um começo 

de organização da Igreja, no estado, a partir de 1910, com a criação das dioceses, entre outros 

fatores, não é demais salientar o grande diferencial apresentado por esta congregação de 

Clarissas Colentinas, a primeira a ser fundada, no Sul do Brasil. O fato de ser uma Ordem 
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Contemplativa parece ter sido fundamental nessa fundação em Porto Alegre, haja vista a 

necessidade declarada da Igreja Católica quanto aos benefícios gerados pelas dimensões 

espirituais atingidos por essas casas religiosas de clausura e oração.  

Seja nas palavras de Frei Celso Brancher, que faz apologia das religiosas e reconhece 

os preconceitos que “ainda existem” sobre elas, justificando que as Clarissas Colentinas são 

uma das ordens mais rigorosas, cujas Irmãs se comprometem a imolar-se pelos sacerdotes, 

principalmente os da primeira Ordem ou mesmo com D. Vicente Scherer, ao exaltar a 

presença das Irmãs como “um silêncio e constante protesto contra a cobiça dos bens terrenos e 

a sede de prazeres.” Seja, ainda, com Padre L. Iriarte, ao destacar que diferentemente daqueles 

religiosos que “se consagram mais especificamente ao apostolado, e que falam aos homens a 

respeito de Deus”, elas, pela sua vida contemplativa, unidas mais intimamente a Ele, através 

da “oração”, falam a Deus a respeito dos homens. A Igreja, portanto, parece reconhecer 

especialmente nessa congregação Clariana, a manifestação de um canal aberto com Deus que 

se constitui a partir da contemplação e da oração, retornando em forma de bençãos e 

benfeitorias espirituais para os sacerdotes e a Igreja em geral. 

De fato, os oito séculos de vida religiosa e praticas espirituais dessas Irmãs, que ao 

vestirem o hábito franciscano e adotarem os votos de obediência, pobreza, clausura e 

castidade, desde o século XIII até os dias de hoje, nos informam que, embora novas formas e 

sensibilidades se mostrem presentes nesse universo monástico, questões como a “clausura”, 

por exemplo, no mínimo, desafiam e chamam a atenção do mundo secular.  

Essa afirmativa é evidenciada nos jornais da época e na própria documentação oficial 

da igreja, a que tivemos acesso. A prática da clausura com a finalidade de estar mais perto de 

Deus, ou porque Ele se manifestaria apenas no silêncio da mente humana, ou pela proteção da 

castidade ou mesmo, para evitar o assédio da curiosidade do mundo externo, ou por todos 

esses fatores juntos, constitui, por si mesma, uma incógnita que não é fácil de ser 

compreendida. Esse entendimento, exige, talvez, que se adentre com mais cuidado esse 

universo monástico claustral feminino, para que possamos trabalhar melhor essas questões 

que se colocam entre o secular e o religioso.   Por enquanto, questiono, ao lado de M. Perrot, 

até que ponto, “entre as religiões e as mulheres, as relações têm sido, sempre e em toda parte, 

ambivalentes e paradoxais. Isso porque as religiões são, ao mesmo tempo, poder sobre as 

mulheres e poder das mulheres.” 
28
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