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SENTIMENTOS DA ALMA 
1942 

Balasar, 19 de Fevereiro de 1942 

Meu bom Jesus : 

Sinto o meu coração retalhado pela dor. Terei ainda mais 
golpes para ferir-me ? Faça-se a vossa vontade. Cravada na 
cruz convosco, escorrendo sangue e na maior agonia, vejo-
me e sinto-me de todos abandonada. Não posso viver no 
mundo, tenho medo. Jesus vinde depressa, vinde, levai-me 
para o Céu. Os homens tentam desviar de mim, arranca-
ram-me para sempre aquilo que me servia de alívio, que 
podia dar-me conforto. Tiraram-me o meu pai espiritual, 
proíbem-no de me escrever a mim e de eu lhe escrever a 
ele. Permiti-me vós, ao menos, meu Amado, desabafar 
convosco. Estou sozinha no meio da tempestade e ela não 
serena. Abro-vos o meu pobre coração, só vós sabeis ler o 
que nele está escrito com dor e sangue, só vós compre-
endeis e podeis avaliar o meu sofrer. O mundo desconhece-
o, os homens nada compreendem. Deixai-me dizer a vós o 
que vós dissestes ao vosso Eterno Pai : Perdoai-lhes, meu 
Jesus, porque eles não sabem o que fazem, estão ceguinhos, 
falta-lhes a vossa luz divina : iluminai-os a todos e a todos 
dai o vosso amor. O Jesus, todos os meus pressentimentos 
me tem saído certos. Poderão eles ainda proibirem que vos 
receba sacramentalmente ? Ai de mim, seria como o golpe 
que me tiraria a vida se vós com o vosso divino poder me 
não conservásseis. Digam o que disserem, façam eles o que 



2 
 

fizerem, o que nunca conseguirão é tirar-me desta união 
íntima com vós. Roubarem-me Jesus Sacramentado, sim, 
não duvido que o façam ; tirarem-me do meu coração o 
tesouro riquíssimo que eu adoro, que eu amo acima de to-
das as coisas, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, nunca, nunca 
os homens o conseguirão : teriam para isso fazer-me viver 
sem coração e sem alma. Impossível ! Venha a força do 
mundo inteiro, seja ela toda contra mim : separar-me desta 
grandeza infinita, deste amor infindo, nunca, só o pecado, 
só esse me pode separar. Mas eu confio plena-mente em 
vós, é de vós, meu Jesus, que eu tudo espero, embora que o 
sentir da minha alma me chegue quase a persuadir que me 
engano a mim mesma. Sinto que não vos amo, sinto que 
nada de vós posso esperar por tão grande ser a minha mi-
séria. Que confusão a minha ! Que grande é o meu desfa-
lecimento ! Levantai-me, meu Jesus, ajudai-me, assim pre-
gada na cruz, a subir todo o caminho doloroso do calvário. 
Em cada degrau que passo quero deixar escrito com o san-
gue que das minhas feridas corre : Jesus, Jesus, não vejo o 
Céu, retirou-se de mim todo aquele azul do fir-mamento, 
perdi, roubaram-me tudo o que era vida. Só sinto dor, só 
sinto e vejo a morte. Não tenho a quem recor-rer : só por 
vós e pela Mãezinha posso chamar. Pobre de mim ! Quan-
tas vezes com a minha dor não me atrevo a olhar-vos ! 
Ouvi-me sempre, mesmo que eu não vos chame ; dizei à 
Mãezinha que me ampare, dai-me toda a força do Céu. 
Todos os ruídos que oiço recordo o meu Paizinho espiri-
tual. Será elle que vem ? Que vida de ilusão. Cada pensa-
mento que me vem à ideia deste tão duro penar são setas 
que se espetam no meu coração, são açoites que me despe-
daçam o corpo e a alma. Que mal fiz eu, que crime prati-
quei ? O meu Jesus, se não fosse por vosso amor, se não fos-
se o desejo ardentíssimo de vos dar as almas, recusava-me 
a tudo. Queria amar-vos muito, nunca ofender-vos para ga-
nhar o Céu, mas não queria a crucifixão, não queria ouvir 
na terra a vossa doce e meiga voz, não queria ver a vossa 
Divina Imagem nem dolorosa nem gloriosa ; tinha uma 
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eternidade inteira para contemplar-vos e para ouvir-vos 
falar. Perdoai-me os meus desabafos, Jesus, bem vêdes que 
só convosco posso desabafar. Já que me escolhestes para a 
dor, ja que me destinastes para tão grandes martí-rios, eis 
a tua vítima, eis a tua escrava, Jesus ; fazei de mim o que 
quiserdes, a tua benção, meu Amado. Diz à Mãezinha que 
me abençoe e ptoteja. Sou tua mais indigna filhinha, pobre 

Alexandrina 

20 de Fevereiro de 1942 

Jesus, venho ao vosso encontro. Onde estais vós ? Não po-
derei encontrar-vos ? Ouvi ao menos as minhas mágoas. Se 
vós me faltais, não tenho ninguém. Vistes-me na manhã de 
hoje orava na cruz convosco em tão grande agonia, com os 
olhos levantados para o Céu que senti e vi desaparecer sem 
a mais pequenina esperança de voltar a vê-lo e de nele po-
der entrar ? Que tristeza a minha de ver tudo perdido e 
sem remédio ! Uma vez descida da cruz, principiei a subir o 
calvário. Ia tão fraca ! Caminhava quase com o rosto em 
terra ; aqui e além caía, feria-me dolorosamente : ficava em 
sangue. Que medo, que pavor até, ao recordar-me que em 
pouco ia ser crucificada sem auxílio nenhum da terra. Va-
leu-me o vosso divino amor ; viestes vós ao meu encontro. 

— Minha filha, faltam-te as forças humanas ; tem coragem, 
nunca te faltarão as forças divinas. O calvário é o caminho 
dos meus eleitos, o calvário é o caminho das minhas es-
posas, o calvário é o caminho das minhas crucificadas. É 
pelo calvário que eu dou o perdão aos pecadores, é pelo 
calvário que eu dou amor aos corações. Ânimo, ânimo, mi-
nha louquinha, a tua Mãezinha e o teu Paizinho Acompa-
nham-te, auxiliam-te numa união íntima. 

― Obrigada, meu Jesus. Animada com as vossas doces pa-
lavras fui para o Horto. Nunca vos encontrei, mas a vossa 
força divina venceu em mim. Senti ; logo no princípio o 
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descaramento com que os soldados se apresentariam no 
Horto para a prisão. Senti que à frente viria Judas com todo 
o veneno em seus lábios. Senti no meu corpo os pontapés 
que um pouco mais tarde, quando me arrastassem pelas 
cordas, me haviam de dar. Tive no meu coração os Vossos 
sentimentos, quando víeis à vossa frente todos os pecados 
e crimes do mundo. Se com todos estes sofrimentos todas 
as almas se salvassem ! Mas ai, quantos ainda se perdem 
não se aproveitando do meu sofrer. O Jesus, senti o meu 
corpo banhar-se em sangue, ficando os vestidos pegados a 
ele e pegados à terra. Mas mais, muito mais ainda sofreu o 
vosso corpo delicado e divino. Na flagelação e coroação de 
espinhos velastes sempre por mim. Ao abrigo e amparo de 
um amor santo e puro, senti inebriar-se-me a alma e numa 
suavidade e paz descansei por algum tempo. 

Veio depois a Mãezinha tomar-me em seu regaço, apertou-
me em seus braços, acariciou-me. Com tudo isto, tive 
muitas vezes que chamar por Vós e por Ela. Assustada com 
a tristeza e abandono, desfalecida a mais não poder, não 
tinha forças para caminhar. Sempre em vão invocava o 
Céu ; o abandono era total, tinha que ser sozinha que eu 
agonizava na cruz. Nessa dolorosa agonia cravou-se-me no 
coração uma lança ; tinha que sentir toda aquela dor ainda 
antes de expirar. Pobre de mim, pobre da Humanidade que 
não conhece quanto sofrestes, ó Jesus ! 

Terminada a crucifixão continuei a viver aparentemente 
sozinha. Ia recordando a retirada que me fizeram do meu 
Paizinho Espiritual. Mais uma prova do vosso infinito 
amor, meu Jesus. Fizestes que o Sr. Doutor não só cuidasse 
de suavizar as dores do meu corpo, mas também que sua-
vizasse a dor dolorosa e profunda da minha alma. Vós que 
tudo conheceis, serviste-vos dele para preparardes o meu 
coração para receber a último golpe. Obrigada, meu Jesus ; 
outra coisa não sei dizer. Deixai-me repetir convosco : A 
minha alma está triste até à morte. Perdi a luz, perdi tudo. 
A tua bênção e o teu perdão, meu Amor. 
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27 de Fevereiro de 1942 

Jesus, dai-me as vossas forças divinas, quero a minha dor e 
sem elas nunca o conseguirei. Chore o meu coração noite e 
dia se assim o quiserdes, mas alegrem-se os meus olhos, 
sorriam-se os meus lábios. Seja o vosso santo amor e as 
almas toda a base do meu sofrer. Estou como a pombinha 
que nos ares dia e noite bate as asas ; não tem onde poisar, 
ampara-a o vosso poder. Faltam-lhe as forças, não pode 
continuar seu voo, cai por terra, não tem quem se compa-
deça dela se lhe faltais Vós. Jesus, sou eu que vagueio nos 
ares, sou eu a ser destruída pela tempestade, sou eu a mais 
indigna das vossas filhinhas sem luz e sem amparo. O Jesus, 
não sabia eu que ainda tinha tanto para Vos dar. Que gran-
de é a minha ignorância ! Pensava já ter-vos dado tudo ; 
enganei-me, viestes agora fazer a última colheita. Colhei 
tudo, colhei depressa e colhei-me depois para Vós. Dei-vos 
definitivamente no dia 20, até quando mo quiseres dar, o 
meu Paizinho Espiritual. Dei-vos no dia 24 toda a corres-
pondência que dele tinha, a qual me serviu de luz e 
encaminhou para Vós. Vistes bem quão grande foi o sacri-
fício, não pelo apego que às cartas tinha, mas sim por me 
serem pedidas em dias de tanta dor. Quando as tomei nas 
minhas mãos e para as unir a todas as atava com uma fita 
branca, ouvistes, meu Amor, o que ia dizendo ? Jesus mas 
deu, Jesus mas tirou. Ao entregá-las para não mais lhe 
passar a vista dos olhos parece que todo o meu corpo 
estremeceu. Mas querendo fazer-me forte, murmurei 
sempre : Não é o meu Jesus digno de muito mais ? Tudo é 
pouco para Ele que tanto me ama e tudo deu por mim ; 
tudo é pouco para lhe salvar as almas. Depois disto, mandei 
que me tirassem da parede o seu retrato. Isto, meu Jesus, 
pouco ou nada podeis ter em conta ; eu não tinha por ele a 
mais pequenina estima, de boa vontade o mandaria lançar 
ao fogo. A dor que me causou foi só por ver que até com 
isso pegaram, que até isso servia de base para fazerem a 
quem estava inocente. Meu Jesus, custa-me tanto servir de 
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instrumento de sofrimento para os outros ! Contemplai 
todo o meu sacrifício e lançai os vossos olhares divinos 
cheios de compaixão. 

Está próxima, Jesus, a minha crucifixão. Vêde-me na cruz 
cravada convosco, de olhos levantados para o Céu, que já 
não vejo, a bradar sempre : Jesus, Jesus, porque me aban-
donaste ? Estou sozinha, faltam-me todos os auxílios do 
Céu e da terra. Aceito para consolar-vos, tudo aceito, tudo 
sofro para que se fechem as portas do inferno. 

Depois da crucifixão 

Meu bom Jesus, velais sempre sobre mim, estais sempre a 
fortificar-me com a vossa graça e força divinas. Animastes-
me dizendo : 

— Minha filha, minha loucura, é na tua crucifixão que está 
toda a salvação das almas. É no teu duro penar que está a 
minha consolação e na tua completa imolação que está a 
minha glória, é no teu calvário que está a minha completa 
alegria. Coragem, coragem ! Não te falta Jesus com a Mãe-
zinha e o teu Paizinho. Tens em ti a graça divina. 

Caminhei para o Horto. Não se podem comparar as agonias 
e tristezas humanas com as Vossas. Quanto sofrestes por 
meu amor. Terei eu coragem de negar-vos alguma coisa ? 
Oh ! não, meu Jesus, não. Dai-me força para que eu não use 
de tal ingratidão. As trevas do Horto eram aterradoras. 
Todos os sofrimentos eram pavorosos. Os pecados do 
mundo eram a prensa mais dura que apertava o meu 
coração e o Vosso. Era o pecado, só o pecado a causa de 
todos os sofrimentos ; era o pecado que eu sentia a rasgar-
me as veias ; era o pecado que afastava de mim o Céu, dei-
xando-me no maior abandono, obrigando-me a suar san-
gue. Foi o pecado, só o pecado o algoz de toda a Vossa Pai-
xão. Quanto Vos devo, meu bom Jesus, pmor sofrerdes em 
mim e me associardes a Vós. Já não podia resistir mais e 
segredou-me a Vossa voz divina : 
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— Tens, minha filha, sempre à tua frente o amor do teu 
Jesus. 

― Ó meu Amor, sinto desaparecer dia à dia, momento a 
momento, as forças do meu corpo e da minha alma ! Só 
quando Vós crucificado em mim poderei vencer. Eu já não 
vivo, porque tudo em mim é morte. Fui flagelada, fui 
coroada de espinhos, descansei no voso divino Coração ; 
apertava-o com amor ao meu : prender-vos para sempre, 
não me separar mais de Vós eram os meus desejos. Tive 
uns momentozinhos que deixastes cair sobre mim a vossa 
divina Graça e uns raiozinhos do vosso Amor aqueceram o 
meu coração. Quando descansei na Mãezinha Ela unia aos 
meus os seus lábios santíssimos demorando-se assim todo 
o tempo do meu descanso. Isto não são consolações, meu 
Jesus, bem sabeis que tudo isso desapareceu para mim, são 
os auxílios que me dais, sem os quais era impossível a mi-
nha crucifixão. Fui para o calvário, a cada passo sentia-me 
cair por terra, a perder a vida. Estava pregada na cruz; das 
chagas escorria o sangue como dumas fontes. Os insultos 
que ouvia golpeavam-me todo o corpo. A dor do coração 
fazia-o ansiar com tanta força que parecia levantar-me o 
peito a pontos de o abrir. Chamar por vós, bradar ao Céu, 
tudo era inútil. Só trevas e abandono, só agonia mortal. 

― Ó meu Jesus, passou a crucifixão, a noite já vai alta e no 
alto do calvário estou eu de braços abertos, na cruz prega-
da, na noite mais triste e tenebrosa a bradar sempre: Ó 
Céu, ó Céu, ó Céu que me abandonaste. Ó terra que me des-
prezaste e me odeias. O meu brado perde-se num mundo 
de abandono, o meu eco perde-se num mundo que não tem 
fim. Estou só, Jesus, a tiritar de frio e de fome. Estou cega, 
perdi a luz. Já não existirá no mundo, meu Amor? Todo ele 
é trevas, todo ele é cegueira. Juntai, meu Jesus, a este duro 
penar, a dor que me causa ao ser notada a falta do meu 
Paizinho aqui. Jesus, Jesus, permiti tudo, menos o escânda-
lo; eu não quero que sejais ofendido, mas muito menos 
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ainda naquilo que me diz respeito. Perdoai a todos, perdoai 
a mim e dai-me a vossa bênção, Jesus. 

6 de Março de 1942 

Jesus, prolonga-se a minha agonia, não tem fim o meu 
calvário. As negras trevas da noite não podem jamais 
terminar para mim; não vejo o caminho, não posso seguir 
nem voltar para trás; não tenho guia, não tenho vida. Sinto 
o coração e a alma a despedaçarem-se em bocadinhos. Por 
amor de quem aceito tudo isto? Por vós, meu Jesus, só por 
vós e pelas almas. Servi-vos da minha tristeza e agonia, 
servi-vos do sacrifício que me levou ao extremo para dares 
a paz ao mundo, meu Jesus, para que o vosso divino 
Coração possa receber de mim toda a alegria, consolação e 
amor possível, para que sejam realizados todos os vossos 
desejos, para que as almas sejam salvas. Se eu não vivo 
para as salvar, se os meus sofrimentos não bastam para 
lhes evitar o inferno, depressa, meu amor, depressa, levai-
me então para vós; não se pode viver assim; que ao menos 
me reste esta esperança: a minha agonia consola o seu 
divino Coração. Apressai-vos, Jesus a socorrer-me; fazei 
que eu seja firme nos meus propósitos. Dai-me para os 
meus lábios um sorriso enganador no qual eu possa es-
conder todo o martírio da minha alma; basta só vós terdes 
conhecimento de todo o meu padecer. Percorrei, meu 
Jesus, todo o meu corpo, coração e a alma, vede se encon-
trais mais alguma coisa que vos sirva para vós; quero dar-
vos tudo, tudo. O retirarem de mim o meu Paizinho espi-
ritual e todos os sacrifícios que a esse se seguiram, leva-
ram-me a sofrer ao máximo. E agora, meu Jesus, sabê-lo 
aqui tão pertinho de mim e eu como a avezinha triste em 
dias de inverno a morrer de fome, não poder falar-lhe, não 
poder receber dele alimento e vida para a minha alma; é de 
morrer de dor. Reine e impere o vosso amor, só ele pode 
vencer. 
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Prometi-vos, meu Jesus, sofrer em silêncio, não ter um 
desabafo enquanto pudesse caber no meu peito a dor do 
meu triste padecer. Agora não posso mais, Jesus, estou 
esmagadinha. Esmagam-me as humilhações, desprezos e 
abandonos. Perdi a vida da terra, perdi a vida do Céu; sou 
inútil para vós. Pobre alma que outra coisa não sente senão 
medo e pavor. Triste coração ansioso por possuir o sangue 
do mundo inteiro para em todos os caminhos do calvário 
ladrear 1 com letras de sangue: amor, amor, o amor de 
Jesus! E nada tem e de nada serve para o consolar e amar. 
Ó Jesus, ouvi o brado da minha alma; eu só quero amar-
vos, pecar nunca. Eu sou miséria, eu sou nada; sinto-me 
envergonhada, estou desfalecida. Mas a minha vontade 
quer seguir todos os caminhos travessados por vós. O meu 
corpo está na cruz. Sinto a minha cabeça cercada de espi-
nhos sem poder voltá-la dum lado para o outro, todos eles 
me ferem agudíssimamente; é dolorosíssimo todo o sofri-
mento dele. Mas os meus lábios só querem balbuciar: Mais, 
mais, meu Jesus, mais. A vontade tão louca a aproximar-se 
da crucifixão; o corpo, a pobre natureza arrepiante quer 
retirar-se, não tem coragem para tanto. A hora aproxima-
se. Sede vós, ó Jesus, toda a força da vossa filhinha que apa-
rentemente se sente de tudo e de todos abandonada. 

Depois da crucifixão 

Chegou a hora, Jesus, e ao extremo chegou a minha aflição. 
Sentia que já não podia mais. O esmagamento abria-me o 
peito, e vós como sempre viestes em meu auxílio, infundis-
tes em mim a vossa força divina. 

— Ó minha amada, minha querida filha, é este o caminho, 
segue-me; é a via dolorosa, é o caminho do calvário. Fui eu 
que te escolhi, é a salvação das almas, é a minha glória. Co-
ragem, minha amada! Tenho mais consolação e alegria na 
tua crucifixão do que em todos os sofrimentos e amor das 

                                                             
1 Termo regional que corresponde a ladrilhar. 
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almas do mundo inteiro! Alegra-te, confia! Vais em breve, 
muito em breve receber o prémio de todos os teus sofri-
mentos. Tem coragem! O teu Paizinho está aqui para te 
auxiliar com o teu Jesus e a tua Mãezinha querida. 

Caminhei convosco, meu Jesus; cheguei ao Horto, mas já 
tão só! Recordava as vossas divinas palavras, só elas eram 
a minha força. Lá nunca vos encontrei nem ouvi falar. Tris-
te noite e abandono. Que onda de crimes caía sobre mim. 
Por todo o Horto estavam marcados os caminhos das al-
mas. Cada um deles estava selado pelo vosso Sangue divi-
no. Que tristeza ver tantas almas retirarem-se dele e até 
desprezá-lo. Por todos os caminhos surgiam essas almas 
com variados sofrimentos para vós. Doce Jesus, que dor 
imensa para o vosso divino Coração ser tão maltratado pe-
las almas para quem só tivestes amor. Que confusão! Que 
medo tão pavoroso que transformava o vosso Coração e o 
vosso Corpo em sangue! Pobre de mim! Que era eu no meio 
desse Horto, meu Jesus? Uma pequena bola, um inútil ins-
trumento manejado por vós. Seguiram-se os passos da 
Paixão; aqui e além ficava desfalecida. Durante a flagelação, 
confesso, meu Jesus, que nunca senti tanto abandono do 
Céu e da terra. Era só raiva desenfreada no meu pobre 
corpo; estava já no auge a minha aflição; ou era aliviada ou 
morria. Senti então um pronto-secorro da terra e a vossa 
graça divina desceu sobre mim, descansei em vós por 
algum tempo até receber a vida que precisava. A minha al-
ma transformou-se, passou da mais extrema dor e agonia à 
suavidade e à paz. 

Fui para a coroação de espinhos. Senti-me obrigada a 
descansar na Mãezinha; senti nesse momento e por mais 
algumas vezes que o meu Paizinho espiritual, aquele que 
de mim retiraram, desejava dar-me alívio. A Mãezinha to-
mou-me em seus braços, cobriu-me com o seu manto, 
beijava-me, e vós beiáveis-me, meu Jesus. Ouvi que vós 
dizíeis para Ela: 
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— É minha filha e é tua filha, minha Mãe, é filha dos nossos 
amores. 

Segui para o calvário; a cada passo que dava, era a menos 
um momento de vida, perdia-a rapidamente. Faltava-me 
auxílio do Céu, não tinha luz que me mostrasse o caminho. 
Foi quase agonizante que na cruz fui pregada. Os insultos 
do calvário abafavam-me os gemidos: apenas se ouvia o 
sangue cair no chão. Os gemidos e as lágrimas da Mãezinha 
faziam-se sentir no meu coração. Rompi então em extrema 
agonia a bradar ao Céu e a perguntar-lhe a causa de tama-
nho abandono. O meu brado não foi ouvido, pareceu-me 
não ser atendida; tinha que morrer sozinha. E agora, meu 
Jesus, já algumas horas da noite são passadas, não cessa a 
minha dor, não passa a minha agonia, sinto prolongar-se o 
meu abandono. Perdoai-me, meu Jesus, parece-me não 
acreditar em vós. As palavras que me dissestes não podiam 
ser dirigidas para mim; eu sou uma criatura vil, não posso 
consentir que deiteis sobre mim os vossos divinos olhares. 
O que eu sou, o que eu sou, meu Jesus. Perdoai-me, aben-
çoai-me, meu Jesus; contudo desejo amar-vos. 

7 de Março 

Meu bom Jesus : 

Passei quase a noite a fazer-vos companhia; não perdi a 
minha união convosco. Chorei, porque não podia esconder 
mais a minha dor; foram para vós as minhas lágrimas. As 
trevas atingiram toda a altura da terra ao Céu, esconde-
ram-me o azul do firmamento. E eu tão abandonada, per-
dida em tanta escuridão: a minha dor era mortal. Ainda 
sem raiar o dia entrastes vós no meu quarto, baixastes ao 
meu coração. Passei ainda uns momentos na mesma dor; 
depois raiou na minha alma o vosso Sol divino, gozei da 
vossa doce paz e ouvi a vossa divina voz: 
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— Minha amada, ó minha amada, o meu amor consome-te. 
Em ti há só oiro finíssimo; o meu fogo divino tudo em ti 
purifica. Que riqueza em teu coração! Tenho nele toda a 
consolação e delícias. Deste-me tudo, tudo recebi e guardei. 
Vim ao jardim da minha esposa, nele colhi muitas flores; 
guardei todo o seu perfume. É para distribuir às almas: é 
ele que as atrai para mim. Diz, minha louquinha, ao teu Pai-
zinho, que o é e sê-lo-á sempre; não consenti nem consen-
tirei que to tirem; que lhe mando todo o meu amor e da 
minha Mãe bendita. Basta, basta a experiência dos homens. 
O golpe que te foi dado teria sido fatal se eu não velasse 
por ti, se não te amparasse e cobrisse toda a protecção 
divina. 

Eu quero-o depressa com todo o seu cuidado a par com a 
tua alma. Diz ao Sr. Doutor que tudo quanto a ti faz, a Mim 
é feito, em ti o recebo. A recompensa é eterna, dou-lhe todo 
o meu amor, de ti tudo receberá. Todos os filhinhos dele 
ficam sob a tua protecção; nenhum deles se perderá; todos 
terão no Céu um lugar de predilecção. Eu quero-o sempre, 
sempre vigilante junto da planta que lhe confiei; não pode-
rá viver sem todo o seu cuidado. O fim aproxima-se rápido, 
toda a glória e triunfo são de Jesus. 

Deixei de vos ouvir, meu Amor, e quase logo principiou a 
sangrar de dor o meu coração. No entanto, a vossa força 
divina fortaleceu-me; sofro, mas com mais vida. Não quero 
duvidar das vossas palavras, espero ume resolução firme, 
espero a transformação completa dos corações humanos. 
Só o poder de um Deus pode renovar tantos obstáculos. 
Espero em vos, meu Jesus: não me deixeis morre de fome, 
não deixais que caia de todo no desalento. Deixai-me todo 
o amor, toda a confiança, todo o desejo de sofrer por vós. A 
bênção, meu Jesus, para a pobre 

Alexandrina   
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13 de Março 

Jesus, hei-de vingar-me, e vingar-me com toda a força, 
daqueles que tanto me têm feito sofrer. Sabeis como, meu 
Amor? Com orações mais fervorosas, com todos os meus 
sacrifícios para que eles vos conheçam e vos amem. Se vos 
amassem como vós quereis, não procediam assim. Perdoai-
lhes, bom Jesus. Tudo quanto dizem de mim, eu sem vós, 
sem a vossa graça, julgo-me capaz de muito mais. Se me 
deixásseis sozinha um momento, seria o bastante para eu 
praticar os maiores crimes. Eu só tenho que agradecer 
àqueles que me humilham e me ferem. Abriram-me um no-
vo caminho para eu vos seguir mais de perto, com mais 
perfeição e amor. A tudo quero sorrir e seja sempre e pri-
meiro que tudo esse sorriso para vós. O meu pobre coração 
está retalhado, não cessam de o pisar e na mesma chaga 
continuamente ferir. Não importa, só importa o vosso 
Amor, esse basta-me, esse quero possuí-lo ainda que para 
isso seja esmagada e por todos tratada como escrava. A 
vós, meu Jesus, já me dei como escrava e continuamente 
me dou. Inclino a cabeça para receber de vós o cutelo de 
toda a dor e sacrifício. E no íntimo do meu coração vou di-
zendo sempre: Faça-se, Jesus, faça-se como quereis. 

Jesus, morrem os meus lábios de sede e de fome, e de sede 
morre a minha alma. A sede do meu corpo sois vós que 
permitis que eu a não possa saciar; ofereço-vos o sacrifício, 
aceito-a por amor, para que possais vós saciar a sede de 
todos os corações. A sede e fome da minha alma é causada 
pelos homens, são eles que me deixam morrer, não 
permitem que a minha alma se alimente e se sacie naquela 
fonte que vós escolhestes. Ó Jesus, ó Jesus, compadecei-vos 
de mim, olhai a minha alma como a avezinha perdida, a 
perder a vida ao desamparo. 

Ai de mim sem vós! Que dor, que dor, meu Jesus! Que tre-
vas! Que escuridão tão assustadora! Que caminhos tão 
cobertos de espinhos! Caio às cegas sobre eles, neles 
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dilacero o meu corpo, perco o meu sangue. É pelas almas. 
Pondes à minha frente, diante dos meus olhos a minha 
enorme cruz; vejo-a claramente, nela sou cravada conti-
nuamente. E agora, Jesus, de momento para momento vai 
sendo a minha agonia mais dolorosa. De longe a longe solto 
um gemido, já quase sem vida; os meus olhos perdem a luz; 
morro abandonada, cheia de medo. Aproxima-se a cruci-
fixão; amparai-me, velai por mim, meu Jesus. 

Depois de crucifixão 

Meu Jesus, ao aproximarem-se para mim os momentos de 
maior angústia, ouvistes, meu Jesus, a minha voz quase su-
mida a dizer-vos que me levásseis para vós, que já não 
podia mais? Perdoai-me, meu bom Jesus, perdoai-me, meu 
Amor. É verdade que o meu desfalecimento era tanto, o 
meu corpo não tinha forças, não era capaz de mover-me. A 
vontade queria seguir-vos, essa estava firme e vós viestes 
ampará-la, destes-me a vossa vida, fortalecestes-me com a 
vossa doce voz: 

— Minha filha, amada minha, dá a esmola a Jesus que bem 
poucas vezes te será pedida 2. Sem ela, morrem de fome os 
pecadores e milhares cairiam no inferno. Sem ela, Portugal 
não teria paz e todo o universo não receberia a paz dese-
jada; sem ela não estaria o meu divino Amor em muitos co-
rações, em muitas almas. Coragem! O teu Paizinho ampara-
te, auxilia-te com Jesus e a Mãezinha. 

Caminhei para o Horto de cada vez com mais tristeza, 
trevas e dor. Sentia-vos, meu Jesus, revestido de mim a 
chamardes as almas. Dizíeis-lhes a agonia do vosso divino 
Coração, mostráveis-lhes como ele estava ferido e só por 
amor. Que ingratidão! Eu sentia elas a voltarem-vos as cos-
tas, a desprezar-vos. Pobres almas, não querem escutar-

                                                             
2 Deolinda explicou ao Padre Humberto : “Nosso Senhor deu a 
entender à Alexandrina que estava para acabar a crucificação fí-
sica”. 
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vos; fugiam de vós, loucas, para a perdição. Retiram-se as 
almas para um lado e o Eterno Pai para o outro, irado 
contra vós, deixando-vos no maior abandono. Eu já quase 
não podia resistir ao sentir a vossa dor, a vossa amargura; 
fazia estalar as pedras. Não podia ver-vos fugir para a so-
lidão, meter-vos sob a terra, esmagado com um universo 
de pecados. Não sei exprimir a vossa dor, meu Jesus; não 
tenho palavras que expliquem a infinidade do vosso amor. 
Levantei-me do Horto para continuar a ser o mesmo ins-
trumento em vossas divinas mãos em todos os passos da 
Paixão. Aumenta o abandono de crucifixão para crucifixão; 
o desfalecimento é mais, mil vezes mais. Do Céu não posso 
esperar auxílio, da terra tudo me querem tirar. Ó Jesus, ó 
Jesus, para onde hei-de voltar-me? Só com a obediência tão 
mal compreendida resisto a um mar de dores. Na fla-
gelação inclinei-me a vós, foi o vosso divino Coração o meu 
abrigo, nele recebi a vida que estava quase perdida. Res-
guardada por vós, olhava todos os sofrimentos, mas en-
quanto descansava não os temia. O vosso divino abrigo 
dava-me força, suavizava-me a minha dor. Quando sem dó 
nem piedade batiam na minha cabeça e nela se enterravam 
agudíssimos espinhos, fui descansar na querida Mãezinha. 
Então, como a criancinha que brinca no regaço de sua mãe, 
atirava-me a Ela, lançava-me ao seu pescoço, beijava-a, 
abraçava-a e por Ela era acariciada. 

Mirava para um e outro lado, por todos eles surgiam sofri-
mentos; sabia que eram para mim; o meu coração sorria a 
tudo e dizia: tudo recebo por amor. Ó meu Jesus, isto são 
alívios, não consolações, bem o sabeis. Tenha o vosso 
divino Coração a consolação que eu poderia ter. Brilhai nas 
almas enquanto que eu sofro nas trevas. Fui para o Cal-
vário, fui para a cruz; o desfalecimento era de morte, os in-
sultos caíam sobre mim. O corpo e a alma estavam toma-
dos de medo e pavor. Bradar ao Céu era o mesmo que 
bradar a nada. Morrer sozinha, morrer em dor entre lá-
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grimas e suspiros, morrer para dar vida, morrer para que 
as trevas se transformem em luz, eram as minhas ânsias. 

Terminou este martírio, meu Jesus, e o meu pobre coração 
não teve uns momentos de alívio; continuou a sangrar; não 
podia esperar horizontes alegres. Quase tudo cava apres-
sadamente a minha sepultura. Olho para trás, olho para a 
frente, não vejo ninguém por mim, tudo é revolta, tudo é 
desprezo. E continua a minha vida de ilusões. Dar-me-ão o 
meu Paizinho espiritual? Virá hoje, virá amanhã? Meu 
Jesus, eu não pratiquei nenhum crime; sofro inocente, so-
fro por vosso amor, sofro para dar-vos almas. Antes sofrer 
uma vida inteira inocente do que sofrer um só momento 
culpada. Meu Jesus, foram-me dadas de novo as cartas do 
meu Paizinho. Para quê? O sacrifício está feito. Foi o mês-
mo que colocá-las sobre um cadáver que nada sente. Man-
da a obediência, eu aceito. A vossa bênção e perdão. 

20 de Março 

Jesus, não quero mais viver de ilusões; quero viver só de 
amor e de confiança. Cortai em mim tudo o que é terreno, 
quero só esperar em vós, quero ser forte, mas não posso, 
sinto-me definhar dia a dia. E sinto na minha alma que no-
vos assaltos estão para cair sobre mim. Tudo é revolta. 
Prevejo um mundo de leões laçarem-se a mim com toda a 
raiva para me devorarem. Que angústia na minha alma! 
Que tristeza profunda no meu coração! A alma treme de 
medo com todo o meu corpo; não posso viver assim. Será 
porque o fim se aproxima? Venha ele, venha depressa. O 
Céu é a minha esperança. Quero, por todos os caminhos 
percorridos durante a vida, deixar escrito com o meu 
sangue o Vosso amor. São caminhos de luta, caminhos de 
negras trevas; trevas como nunca, abandono como nunca 
imaginei passar. Levanto as minhas mãos ao Céu, para o 
Céu que tantas vezes fitei e contemplei com amor, mas não 
o vejo. Brado com toda a força, do fundo do coração, e o 
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meu brado não sobe, parece-me Jesus não ouvir! Abando-
no, que completo abandono!... Jesus, Jesus, compadecei-vos 
de mim, parece-me que vos perdi e que perdi a Mãezinha. 
Afastaram de mim na terra o amparo, guia e luz que me 
tínheis dado. Jesus, Jesus, olhai a louquinha perdida que 
tudo sofre e aceita por vosso amor, para dar-vos as almas. 
Jesus, Mãezinha, quero sofrer tudo; as forças não me aju-
dam. Estou sozinha, posso dizer convosco: Pai, porque me 
abandonaste? Quereis assemelhar-me a vós? Obrigada, 
meu Jesus. Submeto-me ao peso da vossa Cruz. Sinto ar-
rancarem-me o coração, sinto que vou morrer esmagada, 
mas quero balbuciar sempre: Ó como é doce morrer por 
amor! Ó como é doce cumprir a vontade do Senhor! Jesus, à 
medida que se aproxima a crucifixão, o pavor aumenta, 
sinto-me cravada na cruz, dando de longe a longe um sus-
piro até que seja o derradeiro. A agonia aumenta, São da-
dos ao meu corpo maus tratos sem piedade. Ó mundo, ó 
mundo que não conheces a dor nem o amor de Jesus. Só 
com ele se abraça a Cruz, só com ele se caminha para o 
martírio! 

Chegou a hora da crucifixão: não a podia temer mais. O 
meu corpo não tinha forças; perdi para mim todo o auxílio 
do Céu. Obrigada, meu Amor, apresentastes-vos a dar-me 
conforto. 

― Minha filha, escuta: é Jesus que se aproxima, vem beber à 
tua fonte, vem saciar a fome com a tua esmola. É com a tua 
crucifixão que o mundo recebe paz. Coragem! O teu Pai-
zinho auxilia-te de longe como se estivesse aqui. Eu não o 
retirei de ti. Acompanho-o com a tua Mãezinha para te am-
parar. Coragem, coragem. 

Caminhei para o Horto, meu Jesus, com as vossas divinas 
palavras, por algum tempo gravadas em meu coração. A 
pouco e pouco com as trevas nada via, com o desfa-
lecimento nada podia. Sofria como se nunca vos tivesse 
ouvido nem encontrado. Que abandono triste! Principiei a 
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sentir lançadas no meu coração, que o desligaram do meu 
peito, fazendo-o cair ao chão, sendo nele esmagado, mal-
tratado. Não era o meu, mas o vosso, meu Jesus. Que dor 
me causava ver-vos sofrer assim e sentir que vós vos 
queríeis cobrir de terra, sendo ela o véu que encobria os 
pecados de que estáveis revestido. Impossível. Vós não 
podíeis fugir à vista do Eterno Pai. Ele via-vos todo man-
chado, revoltava-se contra vós. Eu ouvia os vossos sus-
piros, sentia as vossas lágrimas. Não tínheis quem fosse 
testemunha delas; os apóstolos dormiam; despreocupados 
de tudo, não viam que suáveis sangue. Só quando vos le-
vantastes para os chamardes, eles viram os vossos vestidos 
ensopados. Sem nada discorrerem, continuavam o sono. 
Pobre Jesus! Sofríeis sozinho. Que lição para mim! No 
palácio de Herodes senti em meus ombros a capa de rei e 
na cabeça a cora; senti no meu coração a vossa dor por tan-
to que vos fizeram sofrer. Na flagelação fui descansar ao 
vosso Coração divino. Era grande como o Universo, podia 
percorrê-lo todo, mas não, estava muito ferida; inclinei-me 
para vós, descansei até que de novo voltassem os algozes. 

Na coroação des espinhos descansei nos braços da Mãe-
zinha, senti que o seu manto me cobria, a sua santíssima 
Mão acariciava-me, o rosto dela junto ao meu suavizava a 
minha dor. Sentia-me cansada, sem alegria. Em seus braços 
não vinham ferir-me, mas quando fui para eles já ia em 
sangue. 

Caminhei para o calvário, sentia que era impossível chegar 
ao cimo; fugia-me a vida, falhavam-me as forças. Invoquei a 
Mãezinha, invoquei o vosso divino Nome, meu Jesus, pedi 
as vossas forças divinas. Ouvi que me dizíeis: 

― “Hei-de encher com a minha divina riqueza o Cireneu 
que com tanto amor te acompanha no caminho do Calvário, 
assim como o Cireneu que primeiro te escolhi. Auxilia-te de 
longe como se estivesse aqui. É grande a recompensa, se-
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rão falados através dos séculos, assim como aqueles que 
mais de perto te acompanham na tua dor e ta suavizam”. 

Cheguei ao calvário. Sentia um a meus pés onde estava 
crucificada e outro em meu coração. Tudo era escuridão e 
abandono total. Por entre o som de grandes blasfémias ou-
viam-se suspiros, caiam lágrimas de amargura e dor. Bra-
dei ao Céu de todo o coração; ele estava fechado, não se 
abriu para mim. Ó dor, ó dor, ó abandono que és aceite só 
por amor! 

Terminou toda a paixão; porém a dor tem que atingir seus 
limites. Soube que tinha razão em sentir os novos assaltos 
na minha alma. Que pena, Jesus, que se não conheça o valor 
da obediência e tudo o que operais nas almas. O coração 
estala-me de dor. As humilhações deitam-me por terra. Ser 
forte, só convosco, Jesus. Que hei-de eu fazer pelos que me 
fazem sofrer? Aceita, Jesus, os nojos que eu tenho, que me 
não permitem saciar a sede dos meus lábios, para que eles 
não tenham nojo de vós revestido nas almas, para que vos 
amem e conheçam as vossas verdades. Dai-lhes tudo, meu 
Jesus, que eu tudo dou por eles. Perdoai-me, Jesus. Dai-me 
a vossa bênção, graça e amor. 

27 de Março 

Jesus, ouvi as minhas palavras; parece-me que já abafadas 
com o peso da morte. Mais uma vez quero dizer-vos: sou 
vossa no tempo e vossa serei na eternidade; só a vós me 
dou e só a vós quero pertencer. É com a alma em agonia e o 
coração retalhado de dor que os meus lábios mais uma vez 
balbuciam estas palavras: só por amor. 

As negras trevas não me deixam ver; só sangue sinto 
escorrer do meu pobre corpo. Sinto-me sozinha, rouba-
ram-me o meu conforto, o alívio da minha alma, o meu am-
paro na terra. Tenho que lutar abandonada no combate 
mais difícil. Por vezes não posso resistir às saudades de ver 
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celebrar no meu quarto o Santo sacrifício da Missa. Tudo 
roubado, tudo perdido! Perdoai, meu Jesus, aos que me 
causaram tudo isto, para todos peço a vossa compaixão e a 
vossa luz para a sua cegueira. 

No meio deste mar de sofrimento e neste lutar de negras 
trevas, de noite escuríssima, a minha alma goza a maior 
paz. Não temo comparecer na vossa divina presença. Lem-
bra-me, por vezes, se será orgulho da minha parte. Não o 
conhecerei, meu Jesus? Estará escondido na minha igno-
rância? Vós destes-me a graça de eu conhecer o abismo da 
minha miséria, mas ao mesmo tempo vejo que maior, 
infinitamente maior, é o abismo do vosso amor, a vossa 
misericórdia e compaixão. Confio cegamente em vós e em 
vós espero. Ó meu Jesus, é o manquinho infernal que tenta 
inquietar-me, arrancar de mim a paz da consciência, pren-
der-me de alguma forma às coisas terrenas. Quando me 
sinto mais desprendida do mundo e em maiores ânsias de 
voar para vós, para a Pátria celeste que me espera, apa-
recem-me rapidamente na minha imaginação estas coisas 
que tanto me atormentam: “tens muita pressa de deixar os 
teus, que nunca mais voltas a ver; com a morte tudo acaba, 
não há Céu nem inferno”. 

Jesus, Jesus, eu amo-vos, eu creio em vós, vós não enganais 
ninguém: não deixeis o maldito confundir-me. Eu não que-
ria que estas palavras se soubessem; não quero escanda-
lizar ninguém, não quero tirar a fé a quem tem pouca e 
mais profundar no erro aqueles que nenhuma têm. Per-
doai-me se não devia dizê-lo. Meu bom Jesus, meu doce 
Jesus, tenho chorado com medo à minha crucifixão. Ai de 
mim e pobre de mim sem vós! Não me falteis, por quem 
sois, com a vossa força divina; eu não tenho força, a minha 
vida está perdida. Durante a noite e na manhã de hoje ani-
mou-me a vossa divina presença. Apresentastes-vos à 
minha frente, de cruz aos ombros, inclinado para a terra, 
desfalecido e sem vida, rodeado de vil canalha. Ao ver as-
sim um Deus sofrer por meu amor, não posso recusar-vos a 
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minha crucifixão; aceito por vosso amor, aceito pelas 
almas. Revesti-vos de mim, vivei em mim, movei o meu 
corpo sem vida. Está próxima a crucifixão, não me falteis, 
meu Jesus, dai-me graça, força e amor. 

Depois da crucifixão 

Jesus, não me falteis com as vossas forças para que eu 
possa descrever o melhor possível o que sofrestes na vossa 
santa Paixão e a vossa protecção e amor para com esta 
pobrezinha. É para vossa maior glória e proveito de todas 
as almas. 

Os olhos do meu corpo pareciam quase não verem ao 
aproximarem-se os momentos da crucifixão. Assustava-me 
o meu desfalecimento; o abandono em que me encontrava 
levava-me à sepultura. Que tormento! Não ter vida e ter 
que lutar contra o mundo. Desceu sobre mim a vossa vida e 
o vosso amor, ouvi a vossa doce e meiga voz: 

― “Minha filha, ó amor de Jesus, coragem, não temas, não 
temas. O caminho do Calvário está a terminar: vem trilhar 
os últimos espinhos. Das feridas por eles feitas nascem 
fontes de salvação. As almas necessitam de tudo. Jesus 
consola-se na tua crucifixão, encontra em ti toda a repara-
ção que se pode encontrar na terra. Coragem! Jesus não te 
falta com a sua Mãe bendita. O teu Paizinho acompanha-te 
em espírito com a minha graça, auxilia-te em união com-
nosco”. 

Fui para o Horto: no meio do abandono relembrava as vos-
sas doces palavras que por algum tempo se conservaram 
gravadas em meu coração. Depois, com os golpes que nele 
senti, pelos maus tratos que me foram dados pela humani-
dade, tudo desapareceu. E aí, sozinha, em profundo silên-
cio, na maior escuridão, quase na morte, procurava escon-
der-me para sempre, ser a terra o meu esconderijo, não 
ouvir as ameaças do Eterno Pai. Meu Deus, meu Deus! E eu 
sozinha! Não corria uma aragem, nem as folhas das olivei-
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ras se mexiam a não ser para curvarem seus ramos, em 
sinal de adoração, por terra. Ó dor, ó agonia de Jesus, ó 
loucura de amor de Jesus pelas almas! Não eram meus 
estes sofrimentos, mas vossos, só vossos, meu Jesus. 

Segui os passos da Paixão: aqui e além caía sucumbida, es-
magada pela dor. Repetidas vezes invoquei o nome de 
Jesus e da Mãezinha; pedi as vossas forças, porque todas as 
minhas estavam perdidas. Obrigada, meu Jesus, convosco 
fui resistindo. Na flagelação, ao ser resguardada em vosso 
divino Coração, via à minha frente os algozes preparados 
com os açoites para mais castigarem o meu corpo. Eu co-
berta com o vosso divino Amor não os temia. Na coroação 
de espinhos, quando estava nos braços da Mãezinha, via 
também enlearem à minha frente agudos espinhos uns aos 
outros preparando novo capacete para na cabeça me 
cravarem. As carícias da Mãezinha fizeram-me esquecer 
que eles se preparavam para mim. Oh! Como é grande o 
vosso poder e o vosso amor, ó Jesus!!! 

Caminhei para o calvário sem vida para chegar ao fim; não 
podia caminhar, escasseavam-me as forças. Na segunda 
queda, obrigou-me a obediência a entrar de novo no vosso 
divino Coração; ouvi que vós me dizíeis: 

― “Minha filha, todas as minhas graças e todo o meu amor 
se estendem sobre o Cireneu que te auxilia e sobre todos 
os seus descendentes até ao fim, e sobre o teu Paizinho 
aqui presente a teu lado e sobre as almas que mais de 
perto te tratam, e com o meu amor te acariciam, suavizan-
do a tua dor. Não se chama a isto amor da terra”. 

Fui cravada na cruz. A cada pancada que davam para me 
cravar, caía em desfalecimento. Todo o calvário estava es-
curecido, mal se ouviam os suspiros da Mãezinha: eram 
abafados com as blasfémias, sentia-os mais no meu cora-
ção. Parecia-me que ia em pouco expirar em vós e que vós 
me queríeis afirmar que eu não morreria sem vir junto de 
mim o meu Paizinho. Ó meu Jesus, esta luz que me destes 
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obriga-me a mais confiar em vós. É certo que nunca tive 
abandono comparado a este; nunca fui ferida tão cruel-
mente, mas em vez de esfriar na minha fé, na minha com-
fiança, no meu amor para convosco, mais me sinto atraída 
para vós. Tudo me convida a amar-vos, tudo me inspira a 
pedir-vos perdão para os que me fazem sofrer. Perdoai-
lhes Jesus, e dai-me o meu Paizinho ao menos na hora da 
morte para, pela última vez, lhe abrir a minha alma. Confio, 
Jesus, que não faltais ao meu pedido e que cumpris à letra 
as vossas promessas. 

Perdoai-me, Jesus; dai-me a vossa bênção. 

3 de Abril 

Em Sexta-feira Santa, às 11,30 horas. 

― “Não temas, minha filha, que não és mais crucificada. A 
crucifixão que tens é a mais dolorosa que se pode imaginar 
na história. Vou levar-te comigo para o Céu; vais comigo 
direitinha com a tua Mãe querida. Diz ao teu Paizinho: logo 
depois da tua morte vou dar a paz em sinal que quero a 
consagração do mundo à minha bendita mãe por ti tantas 
vezes pronunciada, mas antes hão-de cumpri-se os meus 
desejos e a minha divina promessa. 

No sábado de Aleluia, depois de comungar, às 6 horas da 

tarde, Nosso Senhor falou-lhe assim: 

― “Coragem, minha filha ; Jesus está contigo e estará até ao 
fim. Tens sido fiel em receberes as minhas graças e o meu 
amor! Eu serei fiel em as distribuir e o meu amor com toda 
a abundância. Amo o teu Paizinho, amo o médico que com 
tanto amor te acompanha. Coragem! Um pouco mais! Bem 
pouco durará a batalha. A tua Mãezinha querida vem ao teu 
encontro e acompanha-te ao Paraíso, assim como virá ao 
encontro do teu Paizinho e do Sr. Doutor e os acompanhará 
ao Paraíso. É o prémio, é a recompensa que lhes dou”. 
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Desde Sexta-feira Santa principiei a sentir-me morta no 
calvário no meio das maiores trevas e abandono. Caíram 
sobre mim todos os leões. Não deram sepultura ao meu 
corpo; vinham as aves nocturnas e, apesar das negras tre-
vas, viam para comer o meu corpo. Fiquei sempre neste 
sofrimento e agora sinto essas aves a enterrar o bico nos 
meus ossos e reduzirem tudo em cinzas. A cruz onde fui 
cravada caiu por terra, mas ainda sinto uma parte do meu 
corpo presa pelos cravos. Agora essas aves ainda têm mui-
to que escabulhar no meu corpo que não tem vida nenhu-
ma da terra, apenas o meu coração sente uma vida que não 
é humana, é vida divina; essa vida divina dá-lhe sangue e 
sinto a humanidade inteira a beber essa vida divina como 
se fossem avezinhas. Agora sinto que só depois dessas aves 
nocturnas reduzirem os meus ossos a cinzas é que poderei 
partir. Eu nunca mais me sinto agora na cruz: é sempre o 
sofrimento que está dito. Este não é menos doloroso. Sinto 
os leões a aproveitarem-se mais da carne, mas da carne 
que já está podre, nojenta, e as aves com os seus grandes 
bicos metem-nos nos ossos e broqueiam-nos. Não compre-
endeis quanto sofro, nem eu mesma sei explicar. 

Deixaram a minha alminha no meio da montanha entregue 
à maior tempestade, negra, tristíssima, árida; deixaram-me 
no abandono. Caíram sobre mim todos os leões! Como é 
triste a ingratidão dos homens!... 

No dia em que veio o meu Paizinho a alma sentia-se com-
fortada, mas logo que ele se retirou, senti-me como que 
esquecida dele e da Santa Missa de que eu tinha tido tantas 
saudades. Nem mo deram, nem mo emprestaram: ele veio 
como que fugido. Tudo isto morreu comigo no calvário, a 
não ser quando Nosso Senhor mo dá milagrosamente para 
meu conforto e isto acontece algumas vezes por dia. 

De 13 para 14 de Abril, durante a noite, senti a presença do 
meu anjinho da guarda. Ele queria aliviar-me, levantar o 
meu corpo para o suavizar de tanta dor. 
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De 14 para 15 de Abril, ele, o demónio, também por aqui 
andou. Aquelas sombras pretas que eu via quando tinha as 
coisas de demónio, esta noite andaram aqui abaixo e 
acima. 

No dia 16, hoje, sinto que as aves já vão cá para baixo, 
ventre, em cima tinham mais que escabulhar. Agora sinto 
que as aves vêm ao tronco que está transformado em cin-
zas e remexem-nas a ver se ainda encontram alguma coisa 
que comer. Como nada já encontraram, vão para o ventre 
juntarem-se às muitas outras que já lá estão enterrando os 
bicos até encobrirem as cabeças. 

Os medos que sentia à crucifixão transformaram-se em sal-
dades. Quanto não havia de custar a Nosso Senhor estar 
com o seu santíssimo Corpo na Cruz se a mim me custa 
tanto ter o meu pousado na cama! 

Disseram-lhe: “Mas Nosso Senhor esteve só três horas, e tu 

estás há muito tempo!” E ela respondeu: “Nosso Senhor ti-

nha-o tanto todo em ferida, e o meu não está. 

Tenho sentido tantas saudades pela crucifixão, que me 
lembrava que só se aprecia uma coisa depois que se perde. 
Se a tivesse agora, abraçava-a num eterno abraço, figuran-
do-se-me que nunca mais desligava os braços e que ficava 
assim eternamente. Lembrava-me: se fosse agora, como 
amaria a paixão e os tormentos de Nosso Senhor! Pensava 
em mandar buscar a roupa da crucifixão para a ver, beijar e 
abraçar. Ao ver a esteira sobre a qual passava a paixão dis-
se: ― Deixai beijar essa esteira! 

E beijou-a. 

Na noite de 19 para 20 de Abril de 1942, a Mãezinha veio 
por duas vezes junto de mim e por uma das vezes acari-
ciou-me. 
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Ao perguntar-lhe se era linda, disse: “Era bela! Bela! Oh! 

Como era bela! Como não hei-de querer ir para o Céu para a 

ver eternamente?!...” 

“Como vinha vestida? ― “Era luz, luz, a luz mais brilhante; 

vestia mantos de cores.” 

Nunca pensei poder haver tantas agonias da alma. Sinto 
que era o bastante para me tirar a vida, se Jesus não ma 
sustentasse. Parecia-me que o meu Paizinho sofria muito, e 
não me enganei. Passados dias, soube do sucedido. Os 
meus sofrimentos redobraram. Esta vida divina que sinto 
sustentar meu coração vai levantando-o ao alto, cada vez 
mais alto para ele receber os últimos golpes. É ferido por 
todos os lados. Picam-me em todos os sentidos. As aves já 
comeram quase todo o ventre, já as sinto pelos rins. O meu 
corpo já quase nem cinzas tem. Levaram-me à mais alta 
montanha e os ventos espalharam as cinzas e foi na maior 
escuridão que ouvi uma espécie de um toque para reunir 
todas as aves e à uma pousaram-se no meu corpo. Agora já 
vão nas ancas. Posso dizer: A minha alma está triste até à 
morte, tão triste ela está que nada há no mundo que a pos-
sa alegrar. A cruz onde fui crucificada não existe; já nem os 
pés sinto presos pelos cravos. 

Sinto a alma como se fosse um corpo preso de mãos e pés, 
mas toda escuridão e onde não penetra a mais pequenina 
luz e onde não pode entrar a mais pequenina ponta de ar. 
Abandonou-me o Céu e a terra, mas as minhas cinzas res-
peitam. São os sentimentos da minha alma. Ontem ao 
receber ordem do Prelado para ser levada para Coimbra a 
fim de ser observada pelo Sr. Doutor Elísio de Moura, 
passou-me pela mente: que mal compreendido é o sofri-
mento. Estou certa que se experimentassem o que se passa 
no meu corpo por uns momentos, não havia no mundo 
quem se atrevesse a trazer-me ao conhecimento tal coisa. 
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Com os olhos fitos no Céu, pude dizer: Seja tudo por amor 
de Jesus. Ele é digno de tudo. As almas tudo merecem, 
porque custaram o sangue de Jesus. A agonia da minha 
alma prolonga-se, agrava-se mais e mais. Só o Céu pode pôr 
termo a tudo isto. Nosso Senhor me aceite tudo e seja co-
migo, porque só com Ele se pode vencer. Que amargura, 
que amargura não ter o meu Paizinho para meu conforto e 
minha luz! 

27 de Abril 

Pedia a Jesus com toda a confiança para morrer na primei-
ra sexta-feira de Maio, para poder já passar o primeiro 
sábado no Céu. Ao saber de todo o sofrimento do meu 
Paizinho, para justificar a sua inocência, ofereci a Jesus, se 
fosse do seu divino agrado, me desse mais treze dias de 
vida e depois ir passar o dia da Ascenção no Céu, sofrendo 
assim mais este tempo para Jesus satisfazer os meus pe-
didos. 

Nesse mesmo dia, disse-me Nosso Senhor: 

― “Minha filha, diz ao teu Paizinho que confie plenamente 
em mim. O meu divino Coração é todo-poderoso. Eu venço 
e triunfo com ele. Eu amo-o e ele nunca me ofendeu”. 

Mais tarde um pouquinho, voltou Jesus a dizer-me: 

― “Diz ao Sr. Padre Frutuoso que diga ao teu Paizinho que 
Eu atendo a tudo o que me pede a minha filhinha e que te-
nha sempre na mente dele que Eu tenho poder para mover 
à Céu e a terra”. 

2 de Maio – Primeiro sábado 

“Bem-aventurados os humildes e perseguidos pelo amor 
de Jesus. Esses é que são os eleitos do Senhor e os santos 
do seu divino Coração. Está quase finda a missão da cruci-
ficada de Jesus na terra. Jesus vai dar-lhe a morte mais en-
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cantadora, mais cheia de amor. Vem Jesus, vem Maria, vem 
José, toda a Trindade divina. Vêm os Anjos, vêm os Santos 
conduzirem ao Paraíso aquela que tanto amou Jesus na 
terra. Desce o Céu ao quartinho da heroína de Jesus. Que 
glória para Portugal, para o mundo inteiro! Que alegria e 
triunfo para o Paraíso. Diz, diz, minha filha,, ao teu Pai-
zinho Eu que o amo, que é o filho predilecto da minha Com-
panhia. Quanto mais o fazem sofrer, mais o meu divino 
amor se irradia nele. Jesus vai conduzir ao seu divino Co-
ração a ovelha perdida; Jesus não demora. O Céu é dele, a 
coroa está tecida. É de espinhos, abrilhantada com as pe-
dras mais preciosas. Diz, diz, minha filha, ao Sr. Doutor que 
o prémio que no Céu lhe está preparado é o maior que se 
pode dar à medicina. O Coração de Jesus está radiante com 
ele por todo o cuidado e espero que tem tido com a cruci-
ficada de Jesus. Ele sentirá na terra a contínua protecção da 
salvadora da humanidade. Diz, diz, minha filha, à tua ir-
mãzinha, à tua Çãozinha, que estão ao abrigo de Jesus, 
guardadas para sempre no seu divino Coração. Jesus será o 
prémio, a recompensa de todos os que sofrem com a sua 
benjamina. Jesus é tudo para as almas que a amam e que 
por ela são amadas”. 

― Obrigada, obrigada, meu Jesus. Recompensai a todos por 
mim, pagai-lhes com o vosso divino Amor e permiti que eu 
lá do Céu a todos conforte e a todos assista em suas neces-
sidades. Ó meu Jesus, conheço que sois vós; não posso se-
parar-me da vossa divina presença. Quisera ir já convosco 
para o Céu. 

― “Mais um pouquinho e o dia chegará”. 

― Obrigada, meu Jesus. 

3 de Maio 

Meu Deus! Meu Deus! O brado agonizante da minha alma 
perde-se na montanha e não é ouvido na terra, nem no 
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Céu; digo isto repetidas vezes com o pensamento, enquan-
to vou sentindo as aves devorarem-me as coxas e a agonia 
na alma que se não pode explicar e aumenta ao saber de 
tantas mentiras que de mim dizem e ao sentir que ainda 
depois da minha morte tudo isto continuará, sendo motivo 
de grande sofrimento para os meus. Eraa meu desejo que 
todas as mentiras morressem comigo. 

De 4 para 5 de Maio; durante a noite, veio repetidas vezes a 
Mãezinha, muito bela, apresentar-se à minha frente junto 
da minha cabeceira, suavizando a minha dor. 

Na mesma noite, o Anjinho da Guarda com as suas asinhas 
inclina-se sobre mim fazendo por aliviar o meu corpo. 

6 de Maio 

Ó trevas, ó trevas, ó negras e assustadoras trevas! Ó Céu, ó 
Céu, dá-me a tua luz! Recebi tamanhos golpes no meu co-
ração e sinto que ficou tão aberto e tão retalhado que me 
parece não ter forma de coração humano; contudo é um 
fontanário de sangue que brota com toda a abundância. É a 
vida divina que o faz brotar e sinto toda a Humanidade a 
beber dele com toda a força, com receio que ele se esgote. 
O meu estado de alma agravou-se assim depois de saber o 
muito que fazem sofrer o meu Paizinho, contudo não perco 
a minha confiança de que Jesus há-de justificar a sua ino-
cência. 

Agora sinto que as aves nocturnas já vão a chegar aos 
joelhos. Todo o corpo está quase en cinza. E não virá Nosso 
Senhor buscar-me? 

7 de Maio 

Com a aflição da minha alma eu dizia assim: Que tristes e 
amarguríssimas são as últimos dias da minha vida. Tirai, 
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meu Jesus, da minha amargura toda a doçura e alegria para 
vós e proveito para as almas. 

8 de Maio 

Já não podendo mais com o peso das humilhações, com a 
agonia e negras trevas que sentia na minha alma, porque 
tudo me abafava a confiança que tenho em Jesus, eu dizia: 
Se aqueles que me tiraram o meu Paizinho experimen-
tassem o que era sofrer, davam-mo para meu conforto. E 
segredava para Jesus: Juro-vos que confio em vós! Recor-
dando que já não tinha crucifixão, senti tão grande dor no 
meu coração que me parecia chorar lágrimas de sangue e 
lembrava-me que se eu fosse de novo crucificada era bas-
tante para aliviar o sofrimento da minha alma! Que sal-
dades, que saudades, meu Jesus, não ter agora a crucifixão! 

Agora as aves andam abaixo dos joelhos e sinto o coração a 
perder a vida divina. Vou caindo lentamente. Tudo desapa-
rece em mim. 

Também sinto que a humanidade já não bebe com aquela 
força que bebia, porque o sangue se vai acabando. 

O mafarrico tem-me consumido a imaginação, pretenden-
do prender-me às coisas da terra; mas quanto mais ele 
tenta fazê-lo, mais Nosso Senhor me eleva para Ele. 

12 de Maio 

Hoje a vida divina do meu coração comparo-a a uma lâm-
pada amortecida que a cada momento parece apagar-se. Já 
não nasce o sangue senão de longe a longe uma gota, que já 
mal se pode beber. Eu hoje dizia a Nosso Senhor assim: 

— Meu Jesus, Mãezinha, vede a aridez da minha alma, vede 
o abandono que ela sente do Céu e da terra. Lançai sobre 
mim vossos divinos olhares de compaixão. Acudi-me, acu-
di-me, não me deixeis morrer de susto no meio das trevas. 
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A minha alma está tímida com os assaltos do demónio. 
Quer acusar-me e lançar-me ao rosto tudo o que há de pior, 
apresentando-me a minha vida inteira cheia de enganos. 

Jesus não me deixa por muito tempo combater as dúvidas, 
mas ele enraivecido enche-me de pavor. Se eu pudesse ter 
um sacerdote sempre junto de mim! É o meu Paizinho 
quem eu quero, pois foi esse que Jesus me prometeu e que 
os homens me tiraram. 

As aves sínto-as já nos pés, mas como que aborrecidas por 
não encontrarem que comer. Vão mexendo e remexendo as 
poucas cinzas que me restam. Ai, o dia mais feliz da minha 
vida é o dia da minha morte! 

14 de Maio – Dia da Ascensão 

Eu quisera dizer quanto a minha alma tem sofrido, mas 
apenas tenho experimentado, e não sei explicar. Horroro-
sos sofrimentos passaram por mim! Nunca pensei poder 
sofrer tanto. Hoje sinto-me mais aliviada um bocadinho, 
mais redobrada a minha confiança em Jesus e na Mãezinha, 
com mais forças para combater o inferno que se tem 
revoltado contra mim. 

O meu coração continua como a lâmpada amortecida. De 
longe a longe vai deitando uma gotazinhas de sangue que a 
Humanidade ainda vem aproveitá-las. Cada uma delas pa-
rece ser a última. Sinto que ele ainda está preso à vida di-
vina por um fiozinho comparado a um arame fininho que à 
mais pequenina cloisa pode partir. 

No meu corpo já não sinto as aves; parece-me já não existir 
dele nem sequer o mais pequenino bocado de cinza. 

Sinto que quem me sustenta a vida do meu coração é Jesus, 
só Jesus, parecendo-me estar ligada à Pátria celeste por 
aquele fiozinho. 
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Viva Jesus! Viva Maria! Viva a Santíssima Trindade a quem 
amo tanto! 

24 de Maio 

Jesus suspendeu-me a crucifixão: parece-me que me sus-
pendeu a vida. Só Ele pode avaliar a minha tristeza e 
saudade. Não tenho o sofrimento da cruz; já não me sinto 
nela, escondeu-se-me por completo, mas tenho maior cruz 
ainda, são maiores os meus sofrimentos. Não posso viver 
no mundo. O tempo não passa, as horas parecem-me sécu-
los, os dias e as noites eternidades. Quantas vezes levanto 
os meus olhos ao Céu para exclamar: Jesus, ó meu querido 
e saudoso Jesus! Mãezinha, ó minha querida e saudosa 
Mãezinha! Santíssima Trindade, ó minha querida e saudosa 
Trindade, para quem só quero viver, a quem me entrego, a 
quem só quero amar. Pobre de mim! Digo que amo e não 
tenho coração para amar, não tenho corpo senão para a 
dor, sou como uma bola de espuma que depressa se desfaz. 
Que trevas, meu Jesus, que securas, que amarguras, que 
agonias as da minha alma. 

O fiozinho da vida divina que estava ligado ao meu coração, 
apesar de sentir que o não tenho, ainda está ligado ao lugar 
onde ele habitava. Sinto que ele está a cada momento a 
querer quebrar. A fúria da horrenda tempestade dá-lhe 
todos os abalos. Do pequenino lugar que ocupava o meu 
pobre coração sai, de longe a muito longe, umas escassas 
gotas de sangue. Agora é que eu sinto quanto a pobre Hu-
manidade necessita dele; toda ela sequiosamente o que su-
gar. Ó meu Jesus, não abandoneis a pobrezinha que sempre 
em vós confiou e confia. Apesar de tudo sentir perdido por 
entre as trevas, é de vós que tudo espero. 

O demónio quebrou todas as cadeias que o prendiam, caiu 
sobre mim. Luto sozinha, combato a sua raiva. Ó minha 
querida Mãezinha, tiram-me o meu Paizinho nestes tristes 
dias em que eu mais precisava dele. 
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Sinto-me abandonada de todos a não ser quando mo dais 
milagrosamente para conforto da minha alma; o que tão 
raras vezes acontece. Perdoai a todos os que me ferem, 
perdoai tanta cegueira; eles de mim estão perdoados. No 
lugar do meu coração já não cabem mais espadas; tenho 
sofrido por todos os lados, tenho recebido sofrimentos de 
quem menos esperava. Ó meu Jesus, para todos o vosso 
perdão, o vosso amor e a vossa compaixão. Purificai, santi-
ficai, abrasai no vosso divino amor e levai para junto de vós 
sem demora a vossa filhinha agonizante. 

Desde o dia 24 de Maio, dia do divino Espírito Santo, em 
que eu pedia toda a luz e todo o fogo do seu divino Amor, 
do seu Amor santificador, o estado da minha alma modi-
ficou-se, mas nesse dia de tarde eu ainda dizia: Eu já não 
tenho vida da terra, só tenho corpo para a dor. A partir 
deste dia, deixei de sentir o que até ali sentia quase com-
tinuamente, que eram nojentas serpentes cheias de toda a 
imundice, que entravam pela boca e saíam arrancadas não 
sei por quem, fazendo lembrar os condenados do inferno 
atormentados pelos demónios. Não podia ouvir o chilrear 
dos passarinhos ao alvorecer e ao anoitecer do dia, apesar 
de me lembrar que estavam a louvar o seu Criador. Os seus 
gorjeios feriam muito a minha alma. Nada podia ouvir de 
alegria. A minha sede era abrasadora, as saudades de me 
alimentar não as sei exprimir e tudo isto me parecia levar 
ao desespero por sentir que era impossível saciar os meus 
desejos. Logo dizia ao meu Jesus: É por vós que sofro, e sa-
ciai vós a vossa sede de amor, a sede que tendes das almas. 

No dia 25 notaram diferença em mim, eu não tinha outra a 
não ser a transformação da minha alma.  Deixei de sentir as 
grandes amarguras, trevas, securas e agonias a não ser de 
longe a longe e passageiras, para sentir grandes desejos de 
voar para o Céu, chegando a sentir impulsos que me faziam 
levantar, figurando-se-me que tinha asas e formava voo 
para o Céu. Tendo inteira confiança em Jesus e na Mãe-
zinha e sempre conforme com a sua vontade. No meio de 
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tudo isto a minha alma sente-se em festa, que por vezes 
chego a cantar com júbilo e alegria:  

“Ver a Deus, ver sempre, 
sempre Deus : eis o Céu ! 
Quem me dera lá ir, etc.” 

Parece-me ir para a Pátria celeste, para o meu Jesus, de pé, 
de braços abertos, a descansar em seu divino regaço. 

Já que não posso saciar-me dos desejos e saudades que 
tenho dos manjares da terra, suspiro, morro e anseio por 
ior saciar-me dos manjares celeste e só esses valem para a 
eternidade. O fio divino que liga ao lugar onde habitava o 
meu coração está quase a quebrar, parece-me que foi 
limado. O que lhe tem valido é a tempestade só de longe a 
longe lhe dar uns pequeninos abalos. Agora sim, agora 
posso dizer : O Céu está perto, vou ver o meu Jesus, vou ver 
a minha querida Mãezinha, vou gozar do Paraíso, vou amar 
os meus Amores eternamente. Deixo o mundo sem sauda-
de, não lhe pertenço, não sou dele. 3 

31 de Maio – Festa da Santíssima Trindade 

A cair da tarde, sentia o fiozinho divino a quebrar de todo. 
Naquele meu estado de alma estava a ver o que Jesus 
inventaria para mim da sua Ciência divina, a não ser que 
tudo acabasse com a minha morte. Na segunda-feira se-
guinte, dia 1 de Junho, de manhãzinha, senti que tinha 

                                                             
3 Ignoramos a fonte desta adição. Provavelmente Alexandrina que 

neste período vive a segunda morte mística. Dom Humberto. 

“Estou fina, fina das ideias! Em 27 de Maio, quando assistia ao 
mês da Mãezinha, eu tive este pressentimento que me deixava 
em paz: Morro em Maio, vem a paz em Junho. O meu Paizinho 
espiritual vai ser libertado e vem-me assistir à morte. Morrerei 
no sábado à tardinha, o meu enterro na segunda-feira, no 
primeiro dia do mês de Jesus”. 
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falhado por completo o fiozinho que para o lugar do meu 
coração se prendia, mas a ciência de Jesus ainda tinha mais 
que dar; pouco tempo depois vi e senti descer do Céu à 
terra para o lugar do meu coração raios de luz mais bri-
lhante que o sol, pareciam vindos do Coração do meu Jesus, 
ligando-se e reflectindo-se para sempre no lugar do meu 
coração. Tinha que me embeber toda naqueles raios de 
amor, o que dia a dia me vão embebendo cada vez mais, 
deixando-me transformada neles. Esses raios vão-me le-
vantando da terra para o Céu. São um canal no qual eu me 
tenho de transformar e por dentro dele passar. É por ele 
que eu vou para Jesus. 

Já me sinto elevada a uma certa altura da terra. Momentos 
há em que não posso resistir a tantas saudades do Céu. 
Espero ver o meu Jesus dentro em pouco com a minha que-
rida Mãezinha e todos os meus amores por quem aspiro; 
porém quero que se cumpram todas as promessas de Je-
sus, quero que me dêem o meu Paizinho que sem eu dar 
motivos para isso e em momentos tão amargos mo 
retiraram. Parece que só isso e a determinação da consa-
gração do mundo pelo Santo Padre me obrigam a ainda vi-
ver na terra, triste exílio que não posso suportar. 

4 de Junho – Dia do Corpo de Deus 

— “Não temas, minha filha, o teu Jesus. Quem o possui e 
ama deveras não o pode temer. Jesus quisera que todos 
falassem nas bondades do seu divino Coração com toda a 
simplicidade e amor. Jesus quisera que todos falassem nas 
bondades do seu divino Coração, da sua ternura, da sua 
compaixão, do seu perdão. Jesus é louco por todos os filhos 
seus. Jesus ama-os apaixonadamente e a todos quer dar os 
tesouros inesgotáveis do seu amável Coração. Jesus a todos 
quer ver à volta do seu Sacrário a amá-lo e a recebê-lo com 
aquele amor e carinho como as andorinhas com os seus 
filhinhos. Que timoratos são os que temem deveras a Jesus 
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e todos aqueles que desconfiam das suas bondades e mise-
ricórdia! O amor e a confiança é tudo para a alma que deve-
ras ama e pertence a Jesus!” 

― Ó Jesus, eu confio plenamente em vós. Vós ides atender 
aos meus pedidos, ides, Senhor? E depois ides logo levar-
me para o Céu, sim, meu Jesus? Que desejos e saudades eu 
tenho dele! Não posso viver aqui, meu Jesus! Este exílio é 
aterrador! 

— “Jesus vai alcançar à louquinha da Eucaristia tudo o que 
ela lhe pede. Jesus não pode deixar de velar e olhar pelo 
filho predileto a quem tanto ama! Jesus não pode deixar no 
momento final a sua esposa em abandono completo. Jesus 
vai dar-lhe tudo e vai dar-lhe o Céu”. 

― Obrigada, Jesus, para sempre: um eterno obrigada! 

6 de Junho – Primeiro sábado 

— “Minha filha, minha filha, Jesus anda como a avezinha 
que não pode poisar, que não pode descansar. Jesus anda 
louquinho a pedir amor amor a todos os corações. Que 
tristeza amar e não ser amado; amar e ser ofendido! Mas 
ainda bem que a louquinha do amor divino ama-o apaixo-
nadamente, ama-o como Jesus o deseja, ama-o com o amor 
mais puro e desprendido de tudo o que é terreno; é amor 
santo, é amor divino. Foi por este amor que Jesus se en-
louqueceu pela sua louquinha; é pelo amor da louquinha 
da Eucaristia que Jesus se apaixona pelas almas que a a-
mam. É por este amor tão puro que Jesus lhe vai dar uma 
morte de amor, amor, só amor. Jesus está louco de alegria, 
Jesus está contentíssimo com o Paizinho da sua benjamina 
querida. São as humilhações por que está a passar que o 
hão-de glorificar e exaltar. O prémio é grande no Céu e 
grande será na terra ainda a recompensa. Jesus está louco, 
louco de alegria com o Sr. Doutor, com o santo cuidado 
com que ele está a desempenhar tão grande missão. Jesus 
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escolheu-o para velar pela sua crucificada e as almas a 
quem mais amo. O Coração divino de Jesus está supera-
bundante de graças para derramar sobre todas elas. O 
mundo, Satanás odeia-as e odiá-las-á. A sua causa é só a 
soberba e o orgulho: só isso é a razão da sua raiva. Porém 
Jesus ama-as com sua bendita Mãe, triunfa e vence com 
elas, e só isso basta”. 

― Ó meu Jesus, defendei-as sempre, amai-as sempre apai-
xonadamente, triunfai e vencei com elas. Levai-me então 
depressa para o Céu para eu fazer descer sobre elas as 
vossa graças e as vossas bênçãos. Sim, sim, meu Jesus; 
confio que sim, meu Amor. 

— “Está o Céu mais próximo da louquinha de Jesus do que 
está a terra”. 

― Levai-me, levai-me então para lá; só por ele suspiro! 

6 de Junho, deviam ser 13 horas solares 

Estando a Deolinda deitada a meu lado e junto à minha 
cama, dormindo ela, vi a horrenda figura de Satanás perto 
de mim entre a cama e o local onde repousava a Deolinda. 
Satanás estava montado num cão escuro, malhado de 
preto, e Satanás tinha as mãos de macaco, com seus dedos 
separados, vestido de vermelho; era um vulto informe, ca-
beça baixa, olhos levantados para me fitar. Não o vi entrar 
nem o vi retirar; todavia assustou-me e tentei chamar a 
Deolinda que, doente dos dentes, dormia por efeito de uma 
pastilha de Vermon e por isso mesmo não ouviu a minha 
voz. Creio que a chamei duas vezes; depois desisti de a 
chamar com pena de lhe perturbar o repouso. Entretanto 
Satanás desapareceu. 
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9 de Junho – pelas 13 horas 

Em alguns dias precedentes eu ouvia umas harmonias mui-
to suaves, como toques de acordes de instrumentos celes-
tes, executando música angélica; e apreciando a doçura 
dessa música divina, eu esquecia-me do mundo e da vida 
terrena, perdia a noção de mim própria e parece que pas-
sava a viver numa região estranha onde tudo é ventura e 
inefável. 

Foi então que no dia 9 de Junho de 1942, pelas 13 horas, 
me apareceu sobre a cama descendo do Céu a figura des-
lumbrante da Mãezinha que parece se fixou em minha 
frente um pouco para a minha esquerda. Vestia ricos ves-
tidos brilhantes, de cores variadas, trazia os pés nus, che-
gou-se a mim para me acariciar e com sua mão direita 
apontou para o Céu. Parecia comovida com o meu sofri-
mento a prometer-me a recompensa e a inspirar-me com-
fiança. O trono em que veio era brilhantíssimo como ouro 
pálido em que o sol projectava os seus mais brilhantes 
raios. Foi inefável a consolação que me deixou a primeira 
aparição. Por uns minutos me tem desaparecido para no-
vamente me aparecer, agora mais junto de mim, do lado 
direito, e pude ver distintamente que agora era o Imacu-
lado Coração de Maria. Também me acariciou como da 
primeira vez, porém não fez o gesto de apontar o Céu. A 
sua presença consolou-me profundamente e essa conso-
lação celeeste permaneceu na minha alma, que por alguns 
dias gozou aquele conforto maravilhoso. Este conforto era 
como que um íman que me elevava para Jesus, sentindo-
me então na bem-aventurança. 

12 de Junho – Dia do Sagrado Coração de Jesus 

De tarde, talvez pelas 18 horas solares, eu vi novamente 
aquele feixe de raios celestes que me haviam visitado e que 
tanto me aproximavam do Céu. Agora nova elevação, novo 
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conforto e parece que agora me puseram mesmo juntinho 
à porta do Paraíso, faltando-me apenas bater e entrar! 
Deixaram-me umas ânsias devoradoras do Céu, que por 
vezes me custam a suportar. Parecia-me que tinha duas 
asinhas para voar e força de voar, mas qualquer coisa me 
estorvava o movimento das asas; uma pressão sem prisão 
mo tirava, que eu não vencia, e por isso me angustiava. 
Todavia a impressão de que essa prisão das minhas asas 
era qualquer coisa de maldade dos homens contra a von-
tade do meu amado que suspirava por me receber e por 
me possuir no seu amor. 

27 de Junho 

O meu viver: que pequenino sopro de vida! Só corpo para 
sofrer e nada, nada mais! Que saudades do Céu! Que ânsias 
tão consumidoras! Os raios divinos arrastaram-me mesmo, 
mesmo para as portinhas do Céu, mas um não sei quê 
humano obriga-me a viver na terra, obriga-me à imolação 
contínua. Não me dão o meu Paizinho. Pobre de mim, e eu 
não posso esperar mais! Miro e remiro o meu corpo a ver 
se ainda existe. O que nele se passa só Jesus o conhece. Pa-
rece-me que nem posso ter união com Jesus nem ao amor 
que me há-de matar. O que é a vida da vítima! Contudo não 
me arrependi pela minha oferta a Jesus e pelas almas. Ele 
derrama sobre mim de vez em quando os raios do seu 
amor. Foi no dito dia 27, que era sábado, e eu sem poder 
rezar redobrava o meu esforço por lhe estar unida na 
Eucaristia longe de pensar receber dele tão depressa a 
recompensa. Jesus, eu toda para vós e vós todo para mim. 
Eu quero estar sempre unida a vós em todas as prisões de 
amor. Que maravilha! De repente, à minha frente vi um 
sacrário. A portinha estava fechado, mas por todas as fres-
tazinhas da porta do sacrário saíam numerosos raios dou-
rados; davam toda a luz e todos eles vinham bater e re-
pousar no meu pobre peito. Não foi uma ilusão minha, pois 
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nunca pensei Jesus pagar com tanta generosidade o meu 
grande esforço. 

4 de Julho – Primeiro sábado 

― “Sol brilhante, sol esplendoroso será aquele que se vai 
reflectir no mundo. Os homens não querem deixar reflectir 
seu brilho. Ai deles, pobres daqueles que se opõem à frente 
dos caminhos do Senhor! Jesus todo se consola e alegra nas 
almas suas amadas. Jesus todo se delicia no arminho das 
almas puras. Os raios do amor divino formam sobre elas 
uma auréola brilhante e encantadora que atrai a si o 
mundo e os corações. Os que se dizem amigos de Jesus não 
conhecem as almas suas esposas. Jesus está desconten-
tíssimo com a maior parte dos seus discípulos: não têm luz, 
não a procuram, não sabem, não procuram saber. Lançam-
se como Satanás a deitarem por terra as obras do Senhor. 
Desviam de si as bênçãos divinas e toda a protecção da 
Virgem Maria. A Mãezinha celeste está preparada para vir 
buscar a sua filhinha para junto de si. O prémio é brilhan-
tíssimo. A dor do Paizinho da louquinha de Jesus tem dado 
toda a glória e triunfo ao Céu. Pobres daqueles que assim o 
têm feito sofrer. Jesus nada deixa sem recompensa. Jesus 
dá toda a graça e amor ao médico da alma e ao médico do 
corpo da louquinha da Eucaristia. Jesus será todo e tudo 
para eles”. 

27 de Julho 

Os homens tornam-me pesada e triste a minha vida na 
terra! Oh! Triste não, deixai-me dizer: tudo o que é supor-
tado por amor de Jesus e das almas, é alegre e consolador! 
Pobres daqueles que se opõem contra a vontade de Jesus! 
Fui subindo, subindo vagarosamente e muito ferida com os 
sofrimentos que os homens me inventaram. Subi e tive que 
suspender viagem à portinha do Céu. É lá que me encontro 
parada há longos dias, aparecendo-me uma entreabertura-
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zinha; compreendi que era a entrada para o Paraíso. Porém 
foi tal a prisão que os homens me fizeram, que tenho que 
demorar por largo espaço de tempo. Até quando? Só Jesus 
o sabe. Eu fio e espero nele. Os meus voos estão presos 
fortemente e só Jesus os pode desprender, só Ele pode 
transformar os corações dos homens que nada compre-
endem e não sei o que julgam de mim. É doce amar e seguir 
a Jesus, mas ai de mim se Ele me abandona um só 
momento! Ele deu-me sinal de que tudo na terra estava 
completo. Era de noite, mas tenho a certeza de que não 
dormia e estava em meu juízo perfeito. Apareceram à mi-
nha frente dois Anjos: que belos que eles eram! Só do Céu 
podiam vir! Um sustentava nas suas mãozinhas uma cora 
brilhante e toda completa, e o outro a par una grande pal-
ma de martírio. Tudo isto deu conforto à minha pobre al-
ma. Animei-me ao ver que Jesus me mostrava, que a minha 
missão na terra estaria terminada, mas por mais que me 
esforçasse por me desprender destas prisões terrenas, não 
consigo. Esperarei que que Jesus me solte, pedindo-lhe 
sempre por aqueles que me prendem. Pobrezinhos! Não 
compreendem a grandeza nele e nas almas. Hei-de sofrer 
por eles. Se não fossem os sofrimentos causados por eles, 
não poderia dar tanta glória a Jesus e salvar-lhe as almas. 
Que grande dor ver-me assim tão pertinho do Céu! Querer 
entrar e não poder! Por vezes me custa conter as lágrimas. 
Parece-me morrer de saudades! Na terra não tenho vida, 
nem nada que me satisfaça! Só o Céu, só no Céu!... Só o Céu 
será a minha vida, só no Céu serão satisfeitas as minhas 
ânsias! Que belo que ele é! Quisera que todos já na terra o 
conhecessem! Pobres daqueles que desprezam a Jesus e 
seguem a Satanás. 

1º de Agosto – Primeiro sábado 

― “O Coração de Jesus com o de sua Santíssima Mãe ale-
gram-se e enchem-se de regozijo com os sofrimentos da 
louca, louca de Jesus, da crucificada do calvário e com os 
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sofrimentos do seu Pai espiritual, que o tem sido é e será 
por toda a eternidade. Que meses de tanta honra e glória 
para o Céu. As almas esposas de Jesus, as almas martiri-
zadas, a imolarem-se por Jesus e pelas almas. Jesus e Maria 
anseiam por verem brilhar no mundo inteiro este farol res-
plandecente. Os homens tentam apagá-lo e destruí-lo, mas 
em vão. Jesus escondido na sua vítima submete-se aos seus 
falsos juízos. Jesus escondido na sua vítima sujeita-se à 
vontade de seu Pai espiritual e do médico da sua lou-
quinha. Tudo o que fizerem para glória do Altíssimo, Jesus 
acolherá bem. Nada seria preciso, Jesus mesmo não o que-
ria se os ceguinhos quisessem ver. Que cegueira e cruel-
dade! Sujeitam aos maiores martírios as almas mais aman-
tes de Jesus. Levam às maiores humilhações aqueles que 
são as pupilas mais queridas dos olhos de Jesus. Jesus, o 
Rei de Amor, tem vencido e sempre vencerá. Ama com toda 
a loucura de amor as almas e que amam e rodeiam a sua 
crucificada. São belos os desígnios de Jesus. Tudo é encan-
tador o que Ele deixa transparecer através da sua amada”. 

― Ó meu Jesus, que grande é o vosso amor para comigo! 
Dai-me toda a coragem precisa, dai-me o vosso amor infi-
nito e levai-me para a minha Pátria. Sou do Céu e não da 
terra, sou vossa e não do mundo. 

― “Em breve vai o Céu gozar esse grande triunfo, ver en-
trar nele a maior heroína da humanidade”. 

― Obrigada, obrigada, meu Jesus! 

15 de Agosto 

― “É com os laços mais firmes e do mais puro amor que 
Jesus enleia ao seu divino Coração e de sua Santíssima Mãe 
a sua louquinha de amor, a vítima de maior imolação, a 
maior alegria e glória do Altíssimo que tem e poderá ter na 
terra. É com os mesmos laços de amor que Jesus prende 
aos mesmos divinos Corações o Pai espiritual da sua ben-
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jamina, o médico e almas amadas que por ela se sacrificam. 
As predilecções da heroína do calvário são as predilecções 
de Jesus. Jesus ama apaixonadamente a sua benjamina, 
mais do que às pupilas dos seus olhos. Vai dar-lhe o Céu. 
Vai dar-lhe toda a glória e todo o amor para ela distribuir 
às almas”. 

― Ó meu Jesus, são tão doces as vossas carícias e da vossa 
querida Mãezinha! 

― “É a recompensa de tanta dor e martírio; é a loucura de 
amor que Jesus e a Mãezinha têm pela sua crucificada. É 
com o mesmo amor que Jesus e Maria ama e se dá às almas 
amantes da sua louquinha. 

A Santíssima Trindade inclina-se, o divino Espírito Santo 
estende os seus raios, irradia-os sobre este cofre requís-
simo do Santíssimo Coração de Jesus”. 

― Obrigada, obrigada, meu Jesus! 

26 de Agosto 

Não custam as nossas ofertas a Jesus; dizer-lhe que todo o 
corpo é dele, dizer-lhe: Sou vossa para o martírio e para a 
cruz; mas quando se sentem os rigores da sua divina 
Justiça, quando Ele dá sinal que tomou a sério e as utilizou 
do nosso frágil instrumento, para assim salvar o mundo, é 
de morrer. Que tremenda e aterradora é a Justiça divina! 
No dia 21 de Agosto, que era sexta-feira, Jesus veio como 
de costume desabafar comigo, mimoseando-me com os 
seus doces e ternos carinhos. Neste dia a sua bondade 
infinita não quis dispensarmos. Tinha que sofrer, tinha que 
experimentar o que o Eterno Pai reservava para o mundo 
culpado, mas sobretudo para Portugal. Sentia tudo em fo-
go, tudo em ruínas. Eram tais as labaredas que incendia-
vam Portugal, que não deixavam nele pedra sobre pedra, 
nem se podia descobrir o maior edifício. Com todas as 
queixas de Nosso Senhor, com todo o peso da justiça divi-
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na, fiquei deveras assustadíssima durante dois dias e duas 
noites. Repetidas vezes todo o meu ser estremecia ater-
rado de medo. As labaredas continuavam e eu sentia-me 
no meio de toda esta destruição. Era impossível poder re-
sistir a este sofrimento se ele se prolongasse por muito 
tempo e se Jesus não tivesse para ele um atenuante. O que 
vou descrever não huro que foi a realidade, se bem que me 
parece poder jurar. 

Deviam ser 4 horas da manhã, formou-se sobre mim um 
Paraíso. Este era formado só de anjos formosíssimos, bri-
lhantes como ouro. Só via cabecinhas a asinhas; com estas 
esvoaçavam continuamente, fitando-me todos com os seus 
olhos brilhantes. Compreendi que aquele bater de asas era 
a chamar-me para o Paraíso. A minha alma sentiu tanto 
conforto que me fez sair fora de mim. Já não vivia na terra 
e uma força invisível me fez subir e aproximar-me desses 
anjinhos. Não sei o que me sustinha no ar. Desde então, 
todo esse medo das ameaças do Senhor foi suavizando, o 
brilho dos anjos, aquele bater de asas vence tudo o que é 
dor, tudo o que ameaça o mundo e Portugal. O Céu pode 
mais que a terra! O amor de Jesus é mais forte que a sua 
divina Justiça! A minha alma obriga-me a descrever tudo 
isto deixando ao juízo do meu Pai espiritual se isto foi 
sonho ou ilusão minha ou a verdadeira realidade. Parece-
me que não dormia e o conforto que me deu só do Céu 
podia vir. Foi um remédio divino. 

5 de Setembro – Primeiro sábado 

― “A dor das almas amadas e vítimas de Jesus são a sua 
glória, o seu triunfo. Como é sublime, como é belo o cami-
nho dos eleitos do Senhor. A crucificada de Jesus sofre com 
as almas que a rodeiam, mas dias virão, e não longe, toda a 
dor se transformará em alegria. Jesus alegra-se, Jesus com-
sola-se com os que sofrem. A dor é a maior prova do amor 
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de Jesus para a alma e da alma para Jesus. A dor é a salva-
ção dos pecadores”. 

― Jesus, o meu martírio tem salvo muitas almas? 

― “Milhares, milhares ; depressa o verás, louquinha de Je-
sus”. 

Jesus, aquele Senhor Padre José era aquele de quem há 
muito me tínheis feito queixa e por quem eu sofria? Salvou-
se? 

― “Era, era, minha louquinha ; está salvo, mas lá muito no 
interior do Purgatório. Necessita de orações, muitas 
orações. Ofendeu muito a Jesus, mas foi grande o seu arre-
pendimento, a sua dor. Que grande dita para uma cruci-
ficada e esposa de Jesus dar-lhe as almas que tanto o ma-
goaram e feriram!” 

― Bendita seja toda a dor qua me dais, bendito seja o re-
médio das almas! 

― “Escuta, filhinha amada. Em nome de Jesus afirma, jura 
ao teu Paizinho que ele é amado por Jesus e Maria louca-
mente. O amor de Jesus ultrapassa todos os abandonos dos 
homens. Os homens estão cegos, mas tempo virá que cho-
rarão sua cegueira. Jesus reina, Jesus triunfa, Jesus não 
consente que o seu filho predilecto desista do seu posto. 
Será sempre no tempo e na eternidade o Pai espiritual, o 
guia e a luz da louquinha de Jesus. Jesus pede ao médico da 
sua crucificada para que ele peça ao Senhor Arcebispo que 
faça que a sua causa triunfe, que faça que o mundo seja 
consagrado ao Imaculado Coração da Virgem-Mãe. Que 
escutem a voz de Jesus, que se apressem a salvar o mundo, 
a salvar Portugal. Jesus ama o Doutor Azevedo e sobre ele 
derrama todas as graças divinas e o seu Amor. Venham os 
estudos se assim o querem, mas sem grande demora, por-
que o Céu aproxima-se”. 
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― Jesus, obrigada pelas vossas carícias e pelas da Mãezinha 
que me tem em seus braços, beija-me e acaricia-me 
docemente. 

20 de Setembro 

Triunfai em min, meu Jesus. Sinto que se vai abrindo o ca-
minho que tão amargamente tenho seguido e que só por 
vosso amor e pelas almas o tenho trilhado. Já quase posso 
entrar no Céu; à custa de muita dor vai passando a tem-
pestade. Que aguaceiro tão forte. Que fúria, que fúria que 
tanto tem ferido o meu pobre coração. Bendito sejais vós, 
meu Amor, bendita seja a vossa mão santíssima que vai 
desviando do meu caminho tudo aquilo que me estorva de 
seguir. 

Sinto que o Céu está aberto quase de par en par para me 
receber. Já posso entrar, meu Jesus? Não sei que estado é 
agora o da minha alma. Parece que me sinto entre o Pur-
gatório e o Céu; na maior parte do tempo não sinto nem 
grande dor, nem grande gozo. Contudo, em alguns momen-
tos, ai de mim, Jesus, vejo-me em cinza do abismo; sem 
nada ter que me sustente, lá vou a cair nele. E logo vindes 
vós livrar-me de tão grande horror, amparais-me, desviais-
me dele. E eis-me de novo confiada só no amor do vosso 
santíssimo Coração, a viver da esperança. Não caio, Jesus 
ampara-me, Jesus sustenta-me. E, louquinha por vós, lanço-
me para os vossos divinos braços e sinto que vós com todo 
o amor me estreitais e acolheis. Com Jesus, toda a amargu-
ra é doce, toda a dor se torna suave. Ah! Se todos conhe-
cessem o amor de Jesus!... 

30 de Setembro 

Depois da Sagrada Comunhão 
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Senti que Jesus unio os seus divinos lábios aos meus, assim 
como unia também ao meu o seu divino Coração, abrindo-o 
de par em par para toda me receber, e dizia-me: 

― “Minha filha, lábios com lábios, coração com coração, 
amor com amor para se abrasar num só fogo divino. Minha 
filha, tenho-te pedido toda a reparação, pedi-te por último 
a reparação da gula; não te pedirei mais nada. Sou tão o-
fendido! Roubam, calcam aos pés o alimento dos pobres. As 
ânsias que tens de te alimentares são as ânsias que os 
pecadores têm de satisfazere os seus apetites, as suas 
paixões. As saudades que sentes da alimentação são as 
saudades que eu tenho de possuir as almas. Tudo termina, 
mas não como meus breves. Que grande é a tua glória! O 
mundo não te compreende, alegra-te; também não me 
compreenderam a mim e ainda muitos não me compre-
endem.” 

3 de Outubro – Primeiro sábado 

― “Jesus está compenetrado de profunda amargura e tris-
teza com os pecados do mundo. Sangra, sangra continua-
mente. Que sebe de espinhos, que mar de dores no seu 
divino Coração. Depressa, depressa a Consagração do mun-
do ao Imaculado Coração de Maria. Jesus já não pede, mas 
sim lembra aos homens os seus divinos desejos. Jesus já 
não pede, mas indica aos homens os meios, o caminho de 
salvar a humanidade. Depressa, depressa, consagre-se o 
mundo à Rainha dele. Então virá a paz, raiará o sol em toda 
a humanidade. Jesus não falta ao que promete. Jesus triun-
fa e brilha nas almas com o seu brilho e sol divino. Jesus 
regozija-se e alegra-se nas almas vítimas. Jesus regozija-se 
e consola-se nas almas que o amam. Depressa, depressa, 
vinde a Jesus, é Ele que vos chama. Quisera Jesus infundir-
se nas almas e nos corações, ser neles fogo, fogo, só amor. 
Jesus quer hoje mais que nunca dar-se a conhecer a todos 
os filhos seus. É pela louquinha da Eucaristia, é pela cruci-
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ficada do Calvário que Jesus está a ser e o será através dos 
tempos muito conhecido e amado”. 

― Ó meu Jesus, são os meus desejos. Que eu não tenha um 
momento na minha vida que vos dê uma negativa. Reinai e 
reinai sempre no meu pobre coração. 

― “Não é pobre, filha amada, não é pobre, filha querida. 
Tens o brilho, a candura do lírio e da açucena. És riquís-
sima, possuis a riqueza divina. És encanto e os atractivos 
da Trindade divina, és a glória da Corte celeste”. 

― Ó meu Jesus, se assim é, como creio, todo o brilho e 
beleza é vossa, toda a riqueza vos pertence. Eu sou pobre-
zinha, eu sou nada! 

― “Escuta, filhinha. Diz ao teu Pai espiritual que o Coração 
divino de Jesus está aberto para ele, que o ama louca e 
apaixonadamente. A prova mais clara que Jesus lhe dá é 
fazê-lo passar por tão grandes humilhações e sofrimentos, 
assemelhando-o tanto a Ele. Diz ao teu médico, diz a essa 
grande alma, diz a esse infundidor da minha divina luz e 
amor nos corações, que o amo com todo o amor, e tanto 
mais o amarei quanto mais ele cuidar de mim e da minha 
causa. A obra é de Deus, e Deus sempre triunfará”. 

― Obrigada, obrigada, meu Jesus! 

7 de Novembro – Primeiro sábado 

― “Alegra-te, filha amada, alegra-te, filha querida, com Je-
sus e a tua Mãezinha querida, alegra-te porque estão rea-
lizados os desejos de Jesus. Alegra-te porque grandes 
bê,çãos veem para a terra culpada. Minha filha, minha filha, 
atractivo meu, encanto dos meus olhos. Jesus vê na sua 
louquinha a maior alegria do mundo. Jesus vê na sua 
benjamina todos os encantos do se divino Coração. Eis por 
que Jesus se serve dela para ser o seu canal divino. O 
mundo recebe pela crucificada do calvário todas as graças 
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e o amor de Jesus. Diz, diz, minha filha, ao teu Pai espi-
ritual, àquele escolhido por mim para tua luz, que o meu 
divino amor se estende sobre ele na maior abundância, que 
ele faz em tudo a minha divina vontade. Sim, sim, Jesus está 
contentíssimo com ele e desgostoso com aqueles que o fa-
zem sofrer inocentemente. Diz, diz, minha filha, ao teu pai 
espiritual, àquele que escolhi para te guiar para mim, diz-
lhe que diga ao Santo Padre que a promessa está feita, que 
ele irá direito da terra ao Céu, não vai para o Purgatório. E 
como prémio de cumprir a vontade divina terá toda a luz 
do Espírito Santo, não irá nunca contra a vontade divina, 
terá luz para para fazer a vontade divina durante todo o 
seu reinado na terra. Jesus está contentíssimo com ele; 
grande prémio receberá de Jesus pela sua louquinha de 
amor quando ela estiver no Céu junto do seu trono. Jesus 
vai levar a sua amada para o Céu. Jesus vai fazer que os 
homens terminem a guerra. Diz, diz, minha filha, ao teu 
médico, não posso deixar de ter para com ele as maiores 
provas de amor por ter sido o amparo, o braço firme da 
causa divina em momentos que os homens tentaram des-
truir. A causa de Jesus não cai, levantar-se-á cada vez mais. 

Triunfo, triunfo, amor, amor, amor. Cai sobre a louquinha 
de Jesus, sobre os que a rodeiam e amam e por quem ela 
intercede, amor, amor, amor sem fim”. 

― Ó meu amado Jesus, estou confundida, humilhada e 
abatida. Nada mais sei dizer; perdoai-me as minhas faltas; 
digo-vos um eterno obrigada. Dai-nos a paz, alcançai-me 
tudo o que vos peço, meu Jesus. 

5 de Dezembro – Primeiro sábado 

― “Ó bela, ó bela, ó bela, ó pura, ó encanto de Jesus! Está 
próximo o noivado eterno, as núpcias celestiais. Estão qua-
se realizadas todas as profecias de Jesus. Vem o louquinho 
da sua louquinha levar para si a sua amada. É chegada a 
hora da luz, é chegada a hora de resgate. Diz, minha filha, 
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diz, amada, diz ao teu Paizinho: sou louco, louco de amor 
por ele e com ele vou triunfar. É chegada a hora de ele to-
mar o seu posto, é chegada a hora de os homens o deixa-
rem fazer a minha divina vontade. Dentro em pouco ter-
mina a guerra; vão ser dias de glória e de triunfo. Filhinha, 
filhinha, Eu e minha bendita Mãe somos louquinhos de a-
mor por ti! E loucos somos por aqueles que te amam, e 
loucos somos por aqueles que te amparam. Que reserva 
têm eles em nossos santíssimos Corações! Diz, filhinha, diz 
ao teu Paizinho, que o sofrimento dele está escrito no Céu a 
letras de oiro. Diz, filhinha, diz ao teu médico que o amo, 
que cuido dele e dos seus como ele cuida de ti e da minha 
causa. Que grande consolação ele tem dado ao meu divino 
Coração. Toma, filhinha, toma o meu amor, espalha-o pelos 
que te são queridos e diz-lhe que esse amor é o meu”. 

― Obrigada, meu Jesus. Dai-me essa imensidade de amor: 
nunca me cansarei de o espalhar sobre a terra. 

13 de Dezembro 

Na manhãzinha do dia 13, quando estava a rezar à Mãe-
zinha “Avé Maria” com jaculatória por várias intenções, vi a 
Mãezinha de Fátima em tamanho natural elevada a grande 
altura, suspensa no ar. Em baixo à volta dela um universo 
de povo para quem ela se inclinava e olhava com todo o 
carinho. O meu coração parecia não caber dentro do peito; 
batia com tanta força! Senti-me atraída para Ela, pareceu-
me sair fora de mim e ser transportada para outra região e 
já não vivia na terra. Não sei o tempo que me demorei lá. 

25 de Dezembro – Uma hora da noite 

Depois de fazer os meus pedidos a Jesus ― e tinha tanto 
que lhe pedir ! ― disse-lhe : Não vos peço para vos ver no 
presépio, pois sei e confio que estais no presépio do meu 
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coração, mas peço-vos para me alcançardes o que vos peço. 
Ele dignou-se dizer-me: 

― “Minha filha, minha filha, sempre firme na tua fé, sempre 
firme na tua confiança, Jesus não te engana e tu não te en-
ganas que é Jesus. Os confundidos são os que te fazem so-
frer. A hora do triunfo não demora. As tuas festas estão 
concluídas na terra; vais vê-las no Céu com todo o brilho, 
com todo o amor. 

O Céu está aberto para ti, minha amada, já quase podes 
entrar. Recebe todo o amor e toda a graça de Menino Jesus 
com todo o direito de o destribuires àqueles que te rodei-
am, que te amam, que te são queridos”. 

― Ó meu Jesus, queria palavras para vos agradecer como 
vós sois digno, mas não as sei; queria dar-vos toda honra, 
glória e amor, queria dizer-vos tudo. Como nada sei, ape-
nas vos digo: Obrigada, para sempre obrigada, meu Jesus. 

No fim da Sagrada Comunhão 

― “Confia, confia, minha filha, dou-te o teu Paizinho. Tenho 
em conta a reparação e consolação que destes ao meu 
divino Coração. Eu venci o mundo e venço os corações dos 
homens”. 

30 a 31 de Dezembro 

Pelas 1 e 30 horas estava banhada em suores, sentia dores 
agudíssimas em todo o meu corpo: não podia descansar. 
Por vezes sentia a necessidade de dormir e grande cansaço 
na minha cabeça. Como não podia dormir, dizia a Jesus: Go-
zai vós, meu Amor, enquanto eu sofro. Aceitai as minhas 
dores para reparar o muito que sois ofendido e a querida 
Mãezinha. Seja tudo pelo vosso amor e pelos pecadores. 
Assim ia passando as horas unida a Jesus Sacramentado e a 
toda a Santíssima Trindade. Sentia-me feliz na minha dor. 
De repente, sem eu nisso pensar, desceram sobre a minha 
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cama duas alas de anjinhos muito lindos, batendo as asas. 
À frente abriu-se, como se fosse a abóbada do Céu: Que 
lindo! Que lindo! Uma pomba branca nas maiores alturas 
deixava cair muitos e muitos raios de luz. Num trono, mais 
abaixo, estava Jesus sustentando na mão uma grande cruz. 
Ele era belo e bela era a cruz. Era cruz de Redenção. A seu 
lado estava a Mãezinha sentada como Rainha. À volta um 
grande número de pessoas vestidas de vestes diferentes. 
Que beleza era tudo isto! Ao contar estas coisas, a minha 
irmã disse: Vale a pena sofrer tudo isto: dores, suores e na-
gústias da alma para gozar, embora em rápidos momentos, 
coisas tão belas! Que riqueza é o Céu! Se todos o conhe-
cessem! Não ofendiam a Jesus, ao menos com o desejo de 
irem gozar o Céu! 

Porém este gozo foi para vós, meu Jesus. Passados poucos 
momentos, já as dúvidas me atormentavam. Enganar-me-
ia? Seria ilusão minha? Meu Deus, não quero enganar nin-
guém!... 
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