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SENTIMENTOS DA ALMA 
1943 

2 de Janeiro de 1943 

— “Ao calor divino a alma sente-se bem. No coração da 
sua esposa Jesus tem as suas delícias. Amada, amada, 
amada, prepara-te para o Céu. Há um ano que Jesus pre-
veniu a sua amada para a luta; agora previne-a para o 
Céu. O Céu é rico, é cheio de encantos. O prémio é ri-
quíssimo, a coroa é de pérolas preciosas. Diz, filhinha, 
diz, ó bela de Jesus, ao teu Pai espiritual que tudo, tudo 
vai receber do Céu por este canal de Jesus. Jesus ama-o 
com toda a loucura de amor. Jesus, tudo lhe vai dar pela 
sua louquinha da Eucaristia. Jesus, tudo lhe vai dar por 
aquela que ele preparou e guiou para Ele. Que prémio, 
que prémio ele ainda na terra vai receber de Jesus. Ó 
filha amada, ó filha querida, vais receber de Jesus todas 
as graças, todo o amor que lhe pedires. Vais dar o pré-
mio, vais dar amor aos que te são queridos. Vais dar o 
prémio, vais dar amor e todas as graças de Jesus ao teu 
médico e a todos os seus. Jesus é riquíssimo e rica faz a 
sua esposa. Ela vai velar no Céu por aqueles que na terra 
tanto cuidam dela. Ela vai ser a jóia riquíssima, o cadi-
nho que limpa os pecadores. Os pecadores enriquecem-
se e salvam-se com a amada de Jesus”. 

Ó Jesus, ó Jesus, eu não sou digna que me digais tanta 
coisa. Eu não mereço ouvir as vossas doces palavras, mas 
já que assim vos dignais falar-me, ouvi-me: Dai-me o 
meu Paizinho, transformai o coração dos homens, tomai-
me para vítima de todos os que me fazem sofrer. Levai-
me para o Céu, levai-me, levai-me, mas não me falteis 
com o meu Paizinho; quero vê-lo, quero abrir-lhe a mi-
nha alma. Confio que não falteis às vossas promessas, 
juro-vos que confio e tudo espero de vós. 
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— “Confia, confia, filhinha, o teu Jesus não te falta”. 

6 de Fevereiro 

— “Ó minha filha, como é grande para contigo o amor do 
teu Jesus! Jesus deu à sua benjamina toda a riqueza do 
seu Coração. Jesus deu à louquinha da Eucaristia todo o 
fogo divino que o abrasa. Jesus é belo e em beleza trans-
formou o coração e alma da sua esposa. Se o mundo co-
nhecesse a beleza e a riqueza da amada de Jesus, ao vê-la 
ajoelhava. Cobre-a toda a graça divina, enche-a toda a 
riqueza do Céu”. 

Ó meu Jesus, sendo eu tão má, como vos encantastes 
tanto de mim? Já não vedes em mim as misérias, já es-
quecestes o muito que vos ofendi? 

— “Jesus esqueceu tudo, assim como a sua louquinha 
que Jesus esqueça os crimes dos pescadores. Que subli-
mes são os teus desejos, ó filha minha, ó esposa querida. 
À vista deles, à vista de tanta compaixão, Jesus tem que 
perdoar aos pecadores”. 

Sim, meu Jesus, desejo que perdoeis, desejo que esque-
çais todas as ofensas: são vossos filhos. Ao considerar 
que vos custaram o vosso sangue, não posso recusar ne-
nhum sofrimento por eles. 

— “Não recusas, ó filha, e Jesus tudo aceita. O teu prémio 
está pronto e a coroa completa; os anjos estão com ela 
para te coroarem, eles anseiam, eles querem descer para 
ta colocarem”. 

Ó meu Jesus, eu anseio por voar para vós. Eu anseio por 
deixar este mundo que tanto odeio. 

— “E não demoras a deixá-lo; muitos te verão partir com 
saudade. Diz ao teu Pai espiritual que ele está todo em 
meu divino Coração; diz-lhe que Jesus o disse. Ele é o 
mestre, ele é o guia, ele é sempre o director e Pai espiri-
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tual da tua alma. Diz-lhe que tome à letra tudo que te 
tenho dito. Que quero que o seu amor seja conhecido. 
Diz, minha filha, diz ao te médico que o meu divino amor 
e a minha divina graça o cobrem. Diz-lhe que o amparo, 
diz-lhe que lhe guardo todos os filhos dele: são para 
mim, o Céu é de todos eles. Recebe agora as carícias da 
tua e minha querida Mãe, recebe-as de Jesus”. 

Obrigada, Jesus! Obrigada Mãezinha! 

6 de Março – Primeiro sábado 

— “A vida na dor, a vida na paz e no amor de Jesus. O 
amor eleva a alma, purifica-a, santifica-a. Gozar de Jesus 
é gozar o Céu na terra. Filhinha, filhinha, Jesus ama-te, 
Jesus quer-te na sua Pátria. Filhinha, filhinha, Jesus 
ama-te e ama-te a sua bendita Mãe com a maior loucura 
de amor. O teu lugar no Céu é junto do seu trono. A tua 
coroa brilha lá no alto com todo o brilho e candura. Que 
encantador lugar o teu entre as virgens mais puras. Dá 
almas, dá almas, dá almas, minha filha, ao teu Jesus. Dá 
fogo, dá fogo, dá fogo, minha filha, ao teu Pais espiritual 
para ele dar às almas. Jesus ama-o com todo o amor e 
dá-lhe toda a luz para ele as guiar e lhas conduzir. Dá, 
minha filha, dá ao teu médico a bênção de Jesus para ele 
e para todos os filhos seus. Dá, filhinha, dá aos que te 
amam o fogo divino, o amor de Jesus. Amor que te abra-
sa e consome, amor que é a tua vida e será a tua morte. 
Estende e espalha na terra o amor que será a salvação da 
pobre humanidade, da humanidade corrompida, da hu-
manidade culpada. Filhinha, filhinha amada, escuta a tua 
Mãezinha querida: 

— Eu amo-te, amo-te e dou-te a ti a ternura e o amor do 
meu Santíssimo Coração. Dou-te a minha pureza, dou-te 
a minha graça; és o encanto de Jesus, nada te será nega-
do por mim e por ele. Pede, pede, pede para distribuíres. 
Recebe e dá aos que te amam, que por nós também são 
amados. Pede, recebe e dá aos pecadores; suspiro que se 
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reconciliem com o meu Jesus, que todos se salvem. Re-
cebe as carícias de Jesus, recebe as da tua querida Mãe-
zinha”. 

Mãezinha! Mãezinha! São tão doces e tão ternos os vos-
sos miminhos! Muito obrigada, Jesus! Muito obrigada 
Mãezinha, fazei de mim o que quiserdes! 

24 de Março 

Depois da Sagrada Comunhão 

— “À sombra da Eucaristia. Este é o alimento que gera as 
virgens, as mais puras, as mais queridas e amadas do 
meu divino Coração. Quanto me deves, minha filha, 
quanto me deves, minha amada, tu e toda a humanidade, 
por eu ter instituído este Alimento sagrado. Que bem que 
me sinto, minha louquinha, ao abrigo do teu coração. 
Nele encontro toda a riqueza, toda a pureza, toda a can-
dura, todo o amor. Encontro nele tudo que Jesus espera 
duma alma que só e ele pertence. Dou-me a ti por amor, 
és o meu paraíso na terra”. 

3 de Abril – Primeiro sábado 

— “Minha filha, levanta os olhos ao Céu, tem coragem, 
Jesus te amparará. O fim aproxima-se. O combate será 
renhido. Minha filha, minha filha, se fosses amada por 
todo o mundo não te assemelhavas a Jesus. Restam-te 
alguns amigos firmes e fortes à semelhança do teu espo-
so Jesus. Alegra-te, amada! Que grande dita assemelha-
res-te a mim! Filhinha, filhinha, alegra-te, quantos e 
quantos depois da tua morte chorarão as suas culpas, as 
suas faltas. Quantos e quantos depois da tua morte dese-
jariam falar-te, pedir-te perdão por te terem perseguido e 
combatido. Filhinha, filhinha, diz ao teu Paizinho que 
ainda na terra muitos lhe hão-de pedir perdão. Que a sua 
humildade há-de ser exaltada. Diz-lhe que todo este so-
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frimento lhe tem purificado o seu coração e a sua alma, 
que está mais pura do que o oiro. Diz-lhe que tinha que 
passar por todos estes vexames para que a causa de Je-
sus brilhe como eu quero que ela brilhe. Diz-lhe que eu o 
amo apaixonadamente e que o tenho coberto com o meu 
divino Amor. Ó minha amada querida, diz ao teu Paizi-
nho que o lugar dele no Céu está reservado ao lado da 
Santíssima Trindade. Diz-lhe que toda esta luta na terra 
está a terminar. Confias, confias, minha filha?” 

Ó meu Jesus, como não hei-de confiar em vós? Vós não 
enganais! Quem confiou em vós e ficou confundido? Se-
de a nossa força, Jesus, e terminai então tanto sofrimen-
to. 

— “Inclina-te, inclina-te, minha bendita Mãe, beija e 
abraça a tua filhinha, minha esposa e minha crucificada”. 

Mãezinha, vela por mim, vela pelo meu Paizinho, vela 
pelos que me são queridos. Entre Jesus e a Mãezinha 
estou bem, não corro perigo. 

— “Filhinha, diz ao teu médico, afirma-lhe que ele vai 
ficar no Céu ao lado da sua esposa, rodeado de todos os 
seus filhos como de um coro de anjos; é o prémio da fide-
lidade dela à minha graça”. 

Jesus, Mãezinha, não vos separeis mais de mim! 

— “Não temas, não estás só. Tempo virá em que o mundo 
todo desejará pôr-se ao abrigo da tua graça, da tua pure-
za, do teu amor a Jesus”. 

Ó Jesus, estou humilhada, sinto-me envergonhada aos 
vossos divinos pés. Mas venha tudo o que vós quiserdes e 
seja tudo como vós dizeis. 

— “Amada de Jesus, amada de Maria, amada da Santís-
sima Trindade, amada de toda a corte celeste”. 

Ó Jesus, sou um trapo imundo onde todos limpam os 
pés; como podeis vós dizer de mim coisas tão lindas?!... 
Muito obrigada, meu Amor. 
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24 de Abril 

Depois de receber Nosso Senhor Sacramentado e de lhe 
fazer muitos pedidos, disse-lhe: Dais paz, dais paz, meu 
Jesus? 

— “Sim, minha filha, sim. Dou a paz não porque o mun-
do a mereça, mas porque tanto me pedes, minha louqui-
nha, minha amada. Confia, confia! 

1º de Maio – Primeiro sábado 

— “Minha filha, minha filha, que beleza uma alma em 
graça! Que beleza, que encantos os de uma esposa de 
Jesus! Jesus enamorou-se da sua Alexandrina, preparou-
a para ser o seu tabernáculo riquíssimo na terra. Alegra-
te, minha louquinha, alegra-te com o teu Jesus. Diga o 
mundo o que disser, faça o que fizer, Jesus é teu, todo 
teu, tu dele, toda dele. A cegueira dos discípulos de Jesus 
e dos que se dizem seus amigos, desgostam-me mais do 
que os crimes dos pecadores. Jesus imola as suas vítimas 
para os salvar. E aqueles que deviam possuir sempre a 
luz divina, não a querem, não vão à sua procura tentando 
deitar por terra as causas mais sublimes de Jesus, aquilo 
que ele preparou de mais rico na terra, de maior glória 
para si e proveito para as almas. Coragem, coragem, fi-
lhinha; quem tem a Jesus não teme, quem o possui, pos-
sui toda a força. Coragem, coragem, ó minha amada: são 
os últimos combates, depois deles vem o Céu. Diz, ó fi-
lhinha, diz ao teu Paizinho que embora Jesus não deves-
se consentir novos exames, os consente, sendo aqui no 
lugar onde te colocou. São provas duras para ti e para 
ele, mas é também a maior prova de amor que Jesus tem 
à sua louquinha e ao seu director por Ele escolhido. Diz-
lhe que Eu vos amo e estou convosco. Diz, minha filhi-
nha, diz ao teu médico que foi o preferido a desempenhar 
tão nobre missão, que quero que a desempenhe forte-
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mente, mostrando-se diante dos médicos e ao mundo 
como soldado forte que nada teme. Ele que seja o guer-
reiro da causa de Jesus. Quero que ande para a frente, 
que venham os médicos junto de ti, mas que venham 
com toda a prudência”. 

Ó meu Jesus, e vós não me faltais com a vossa graça e 
força divina? 

— “Não, não, filhinha querida, conta com o teu Jesus e a 
tua Mãezinha querida, que não te faltam com a graça e 
força do Céu”. 

Obrigada, meu Jesus, confio em vós, eu sou só miséria. 
Quero esquecer-me o que sou para confiar só em vós. 

13 de Maio 

Jesus, dai-me força para mais esta vez desabafar convos-
co. É a filhinha que vem a seu Pai a pedir auxílio para a 
luta da vida. Se os espinhos que me ferem e a montanha 
íngreme do meu calvário me levam ao maior dos desa-
lentos, deixando-me por terra na noite mais escura e nos 
sofrimentos mais agudos e profundos. Por outro lado, a 
voz doce e suave que repetidas vezes se me faz ouvir 
(“Coragem, minha filha, que é por mim; anima-te que é 
Jesus”) obriga a levantar-me e a caminhar com canseira. 
Chama-me Jesus, Ele quer as suas almas. E para onde 
caminho? Pobrezinha que eu sou, que ceguinha que nada 
vejo. Depois de levantar-me não tenho luz no caminho, 
não ouço a vossa divina voz que me chama. Meu Deus, se 
me faltais, não tenho ninguém! Tende de mim compai-
xão, vede que os homens levaram para longe de mim 
aquele que me guiava por caminho direito e seguro ao 
vosso divino Coração. Quantos me odeiam e desprezam! 
Quantos me caluniam! A interrogar-me a mim mesma 
dizendo: Que mal lhes fiz eu? Logo me vem ao pensa-
mento: Que mal nos fez Jesus a não ser amar-nos e mor-
rer por nós? E logo me sinto obrigada a perdoar-lhes e a 
repetir muitas vezes: Perdoai-lhes, meu Jesus, permiti 
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que se convertam e se abrasem no vosso divino Amor. 
Mas só vós, meu amor, sabeis a minha dor e amargura. 
Sinto-me sozinha! Pegou em mim um incêndio que tudo 
queimou e destruiu. Tudo perdi. Nem ao menos vós, meu 
Jesus, baixais do Céu à terra vindo ao meu quartinho 
pelo santo Sacrifício da Missa.  Que saudade, que pena: 
tudo me roubaram! Tende dó, Jesus, deste pequenino 
sopro de vida que já não é como um agonizante que de 
momentos a momentos sempre pode respirar. Vede, Je-
sus, é pior ainda. A minha respiração é mais tardia, pare-
ce-me demorar dias e dias; e assim vou perdendo a vida. 
Estou como uma luz que se apaga para nunca mais se 
acender. Os meus olhos parece-me que perderam a luz 
da terra; não posso viver a vida humana. Mas com tudo 
isto confio em vós. Deixai que a minha confiança vá tão 
longe quanto pode ir: deixai que ela aumente na medida 
do possível. Foi nos vossos santíssimos braços que me 
entreguei e no vosso santíssimo coração que fiz a minha 
morada. Viver e morrer convosco como é doce, meu Je-
sus! Que mais virá ainda? Venha o que vier, presa com as 
cadeias do vosso amor nada temo. A tempestade não 
cessa. Ouço o zunir dos ventos furiosos e destruidores. 
Ouço o eco do trovão que tudo faz tremer. Deixai-me ó 
Jesus, ou antes permiti que eu fite para sempre o meu 
olhar nos vossos divinos olhares para nunca mais de vós 
os retirar, para ver todo o martírio como vindo de vós, e 
nada temer, ser forte convosco. Temer só o pecado e ter 
sempre diante de mim a minha miséria. Que sou eu sem 
Jesus? Como lhe tenho correspondido ao amor sem igual 
com que tenho sido amada? Pobre de mim! Como ousei 
ofender-vos? 

27 de Maio 

— “Minha filha, minha filhinha, não temas, não temas, 
que nada tens que temer. Tens em ti a força do Céu e da 
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terra. A carne e o sangue de Jesus é o teu alimento. Gra-
va em teu coração a minha divina Imagem e nos momen-
tos da tua aflição olha para ela e contempla-me crucifi-
cado. Tem coragem? É a onda de crimes que alastra o 
mundo. Compadece-te da minha dor. Desagrava-me, 
minha filha, repara pelos pecadores. Tem coragem! A 
minha divina vontade há-de cumprir-se. Minha filha, 
minha filha, meu amor”! 

Abraçava-me, acariciava-me, beijava-me, e ao mesmo 
tempo que recebia os ósculos de Jesus, sentia entrar-me 
força para o meu coração. Ó como Jesus é bom! Como 
Ele e só Ele é a força dos fracos! 

5 de Junho – Primeiro sábado 

— “A alma fiel não teme a cruz; toma-a, abraça-a, acari-
cia-a, leva-a só por amor! Os espinhos com que Jesus 
adorna na terra as suas crucificadas transformar-se-ão 
no Céu em pétalas das rosas mais belas e viçosas. Mais 
ainda: transformar-se-ão em pérolas, em pedras precio-
sas. Como é encantador para Jesus uma virgem que a Ele 
toda se dá e por Ele tudo sofre!” 

Meu Jesus, eu dou-me a vós, eu sofro por vós, despeda-
çai de dor o meu coração; eu quero amar-vos, eu quero 
dar-vos as almas. Cobri de espinhos todo o meu pobre 
corpo, mas o que sou eu sem vós? Miséria, meu Jesus, só 
miséria. 

— “Tu és grande, tu és forte, minha amada. Serás grande 
para o mundo e grande aos olhos de Deus. Estás rica, 
estás rica, meu amor com os maiores dons e as maiores 
riquezas do Céu. Que belo é Deus, que belo é Jesus e be-
las faz as suas almas. Vais, minha louquinha, vais, minha 
heroína, dar a maior prova, a última prova de amor a 
Jesus e ás almas. Não temas, não temas, Jesus e Maria 
estão contigo, o divino Espírito Santo iluminar-te-á sem-
pre. Tu és o cofre riquíssimo que Jesus tem na terra; tens 
muito que distribuir às almas”. 
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Ó Jesus conto com toda a graça, força e amor do Céu. 

— “Diz ao teu Paizinho que Jesus te escolheu; diz ao teu 
médico que Jesus te confiou, diz à tua irmãzinha que te 
acompanha nas tuas dores, diz a todos que te ajudam a 
subir o doloroso calvário, que serão para eles as primei-
ras bênçãos, as primeiras graças, tudo o que é do Céu. 
Diz ao teu Paizinho que já cá na terra tem um trono em 
meu divino Coração. Diz-lhe que Jesus e Maria o amam 
loucamente. Diz-lhe que já nesta luta mais não pode, te 
acompanhe sempre, sempre com orações, sempre, sem-
pre com aquela união de almas com que Eu vos uni. Diz 
ao teu médico que seja forte com a força do meu divino 
Coração. Que te acompanhe sempre, sempre, que te aju-
da a levar a cruz. Que conte sempre com as graças e bên-
çãos do Senhor para ele e todos os seus; todos eles terão 
a perseverança final. Acaricia-te Jesus, acaricia-te a 
Mãezinha: são ternuras, doçuras, amor do Céu. 

Toma conforto, ó minha filhinha, esposa do meu Jesus, 
salvação de todos os filhos meus. Como és amada de toda 
a corte celeste!” 

Estas últimas palavras foram da Mãezinha. 

6 de Julho 

Depois de ter oferecido de véspera a Nosso Senhor o sa-
crifício da minha partida, longe de raiar o dia, num desa-
bafo profundo eu disse: Ó meu Jesus, eu só quero fazer a 
vossa santíssima Vontade. Logo o ouvi na sua infinita 
bondade: 

— “Coragem, minha filha, mais uns dias. É a minha cau-
sa, é pelas ovelhinhas queridas do meu divino Coração”. 

13 de Julho 

Depois da Sagrada Comunhão 
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No meio dum grande desalento da alma, pedindo a Jesus 
conforto, ele disse-me: 

— “Anima-te, anima-te, minha filha, anima a rua irmãzi-
nha. Vais para a tua casinha; a luz está feita. Felizes da-
queles que procuram ver e por ela se deixam guiar atra-
vés dos tempos. Anima-te que é Jesus. Não exijo mais 
sacrifícios desta espécie nem os consinto. Vais livre de 
perigo, Jesus continua a fazer o seu milagre. Vais, até 
que voes da terra ao Céu”. 

7 de Agosto – Primeiro sábado 

— “Transportes de amor, júbilos de alegria, hinos de lou-
vor. Vem Jesus, vem Maria ao ninho dos seus amores, 
vêm cumprir a sua promessa e reparar a falta da sábado 
passado. Não convinha que Jesus falasse naquela prisão 
dolorosa1. Hei-lo contente, hei-lo cheio de alegria, com 
sua bendita Mãe. Está agora no seu sacrário, na sua vi-
venda contínua na terra. Foi duro o teu penar, filhinha, 
foi duro o penar da tua irmãzinha naquela prisão. Avan-
te! Foi por Jesus, foi pela sua glória, foi pela salvação de 
milhares e milhares de pecadores. Que triunfo para o 
Coração do teu Jesus, do teu esposo. Hei-lo a ser exalta-
do, hei-lo a ser glorificado nos seus queridos humilha-
dos. Jesus agradece tão grande glorificação, tão grande 
triunfo. Basta, basta agora, minha filha, não sais mais do 
teu quartinho, do paraíso de Jesus, dos seus encantos na 
terra. Hei-lo, hei-lo contente e alegre. É Jesus a provar 
ao teu Paizinho quanto o ama. É Jesus a mostrar ao 
mundo quanto ama a sua louquinha, quanto por ela tem 
sido glorificado. Diz, filha, diz, amor, diz ao teu Paizinho, 
diz ao teu médico que todas as suas humilhações vão ser 
exaltadas. Jesus está-lhes agradecido pelo triunfo, pela 

                                                        
1 NOTA : Refere-se Nosso Senhor ao tempo que a Alexandrina passou 
no Refúgio da Paralisia Infantil, na Foz do Douro, e que a própria 
descreve em capítulo à parte, na sua Autobiografia. 
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conquista da sua causa. Os homens tentaram deitá-la por 
terra, Jesus velou: eles cooperaram. Tudo o que é de Je-
sus não cai, no meio de todas as tempestades segura-se, 
brilha, triunfa. Reina Jesus com a sua louquinha. Triunfa 
Jesus com os queridos da sua amada”. 

Ó meu Jesus, muito obrigada. Triunfai e reinai para vos-
sa glória, para que se salvem as almas. Quero ser sempre 
pequenina aos olhos do mundo, mas grande no amor, 
grande no poder de vos salvar as almas, desse poder que 
é vosso, desse poder que só a vós pertence. 

— “Inunda-te, inunda-te, filhinha no amor de Jesus e no 
da tua querida Mãezinha; dá-o como quiseres às almas 
minhas amadas que são as amadas tuas. As carícias de 
Jesus, as carícias de Maria, as loucuras do amor divino”. 

4 de Setembro – Primeiro sábado 

― “Estou tão bem, minha filha! Que morada tão doce, 
deliciosa e agradável é o teu coração! Alegra-te, consola-
te, és o palácio onde habita Jesus. Que flores tão encan-
tadoras e perfumadas o adornam! Queres saber, filhinha, 
queres saber, amor, que flores são essas? 

São as tuas virtudes, são as tuas dores, são os dons com 
que o teu Esposo te enriqueceu. Estás cumulada dos 
dons divinos. És o lírio, és a açucena onde Jesus tem to-
dos os seus encantos. És a violeta pequenina e escondida. 
A tua humildade encanta à Céu e a terra. 

Suspiro, filhinha, suspiro por te levar para a minha Pá-
tria, sem demora, para a Pátria que também é tua: criei-
te para ela. O teu lugar está alto, tão alto junto da Divin-
dade. Só lá conhecerás deveras o valor do sofrimento. Só 
lá verás a missão que te confiei. Milhares e milhares de 
pecadores salvos por ti, que hinos encantadores te serão 
entoados por eles à tua chegada! Todo o Céu te espera a 



 15

render homenagem. É a esposa querida, a maior amada 
de Jesus”. 

Ó meu Jesus, não sei dizer-vos nada. Revestistes-me com 
o que era vosso e com o que é vosso vos encantastes. En-
cobristes com o vosso brilho, com a vossa grandeza a 
enormidade das minhas misérias. Tendo dó de mim, 
Jesus. 

― “Jesus, o teu amor por amor enriqueceu. E tu, esposa 
fiel por amor correspondeste e foste fiel. A obra está a 
terminar, a tua missão na terra está quase cumprida. Diz 
ao teu Paizinho que a prova de quanto eu o amo e que ele 
é o filho mais querido que eu tenho na Companhia foi 
pôr-te à sua frente, foi dar-te a ele para ele te guiar para 
mim. Amo-o; ele tem sido fidelíssimo ao meu divino Co-
ração. Diz ao teu médico que a prova do meu divino 
Amor para com ele foi escolhê-lo para desempenhar tão 
espinhosa missão. Espinhosa, mas de maior consolação e 
alegria para mim. As minhas bênçãos, o meu amor caem 
sobre ele e os seus com toda a abundância. Os filhos dele 
são pérolas queridas do meu divino Coração, são jóias 
saídas e purificadas sempre do cofre riquíssimo de Jesus. 
Ó minha filha, ó amor, recebe as carícias de Jesus, recebe 
as ternuras da tua Mãezinha querida”. 

“Filhinha, filhinha, salva a humanidade  comigo, salva 
comigo Portugal. És a esposa mais querida de Jesus, és a 
filha mais amada do meu santíssimo Coração”. 

Ó Mãezinha, ó Mãezinha, aceitai as minhas dores, salvai 
com elas a humanidade, salvai com elas o nosso querido 
Portugal. 

― “É salvo, é salvo, é salvo com dor e amor”. 

Muito obrigada, Mãezinha! Agradecei por mim a Jesus. 
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18 de Setembro 

― “Minha filha, amor, amor, amor. O teu coração e o 
meu é um só; estás toda transformada em mim. Eu sou a 
tua vida; não tens a vida humana, tens a vida divina. Não 
tens a vida da terra, vives a vida do Céu. A tua vida terá 
sempre espinhos, um espinho penetrará outro espinho e 
assim crucificada à minha semelhança passarás ao Céu 
cravada na cruz por amor de mim. Pede-me, minha filha, 
pede-me o que quiseres em nome do meu divino Sangue 
e em nome das dores de minha Mãe Santíssima, tudo 
alcançarás”. 

2 de Outubro – Primeiro sábado 

― “Estou a recrear no meu palácio; palácio entesourado 
com os tesouros divinos. É riquíssimo o teu coração, que 
belo adorno para mim, minha filha. Gozo em ti, alegro-
me em ti, tu és o jardim perfumado, tu és o jardim ador-
nado com todas as flores. E eu gozo por ser Senhor de 
tudo isto; eu gozo por possuir o aroma de flores tão be-
las. O mundo não te conhece, minha amada? Conheço-te 
eu, conhece-te Jesus. És bela, és bela, és rica, rica serás 
na terra e no Céu. Quem chamar pelo teu nome quando 
estiveres no Céu, nunca o chamarão em vão. Vais ser 
poderosa com o Todo-Poderoso. As palavras do teu Es-
poso Jesus vão cumprir-se, vão cumprir-se à letra, à le-
tra, minha amada. Os teus espinhos transformaram-se 
em rosas, o teu martírio num paraíso. Tudo, tudo, salva-
ção para os pecadores, consolação para mim. Brilhou o 
sol, apareceu a luz. Brilha agora a luz dos humildes, 
triunfam e são exaltados. Minha filhinha, minha filhinha, 
encanto meu. Diz ao teu Paizinho que o fogo do meu di-
vino Coração se estende sobre ele. A minha morada divi-
na é a morada dele, é a fornalha onde ele há-de habitar 
sempre, sempre na terra e no Céu. Vou pela humanidade 
dele dar-lhe o poder de atrair a mim todas as almas, an-
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siosas por me possuírem e as que andam arredadas do 
meu divino Coração. Sou eu, Jesus, que falo sempre em 
seus lábios. Quando ele estender a bênção sobre os filhos 
meus, sou eu que os abençoo. Dou-lhe todo o poder na 
terra para ele abrasar os corações e as almas e converter 
os pecadores. Que espere tudo de mim, assim como Eu 
dele tudo recebo. Diz, minha filha, diz ao teu médico, que 
à sombra do manto da minha bendita Mãe e ao calor dos 
raios do meu divino Coração está o lar dele por Nós 
abençoado. Será o jardim cultivado por Nós; Eu e Maria 
seremos os jardineiros. Se ele me for fiel, será o lar mais 
rico de todo o Portugal. Rico de graças, rico de amor, rico 
para o Céu. Dou-te tudo o que é meu, meu amor, para tu 
tudo dares em meu nome aos que te amam, aos que te 
rodeiam, aos que te amparam e protegem. Dou-te tudo o 
que é meu para tu tudo dares a toda a humanidade, de 
quem te nomeio protectora”. 

Ó meu Jesus, estou envergonhada. Oh! Como eu me sin-
to tão pequenina. Eu só merecia o inferno, não sou digna 
das vossas graças. Distribuí vós as vossas graças. Tomai 
as minhas mãos, manejai com elas; aceitai todo o meu 
corpo, seja ele o vosso instrumento; trabalhai, Jesus, não 
cesseis. As almas perdem-se, o mundo está em perigo. 

― “Recebe, filhinha, as carícias do teu Jesus, da tua Mãe-
zinha; recebe o nosso poder. És toda nossa, és toda nos-
sa, és filhinha, és esposa do meu Jesus. Recebe dos nos-
sos ósculos conforto para tudo”. 

Obrigada, obrigada, Mãezinha! Obrigada, obrigada, Je-
sus! 

31 de Outubro – Transformação da alma 

No dia de Cristo-Rei, senti-me como se morresse o meu 
corpo e o meu espírito, e acabasse por completo a minha 
existência no mundo. É indiscritível a dor que isto cau-
sou. Mas mais ainda: sentia-me no Purgatório! Que dor, 
meu Deus, que dor! Há dias que sentia passar por mim 
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umas labaredas julgando eu que era efeito da sede arden-
te que continuamente sentia, mas enganei-me. Essas 
labaredas continuaram; não eram as labaredas do fogo 
da terra. Tinham um brilho encantador. Passavam por 
mim horas seguidas, atormentando o meu corpo e todos 
os seus sentidos. Atingiam a maior altura e todo o meu 
ser ficava embebido nelas. Causavam-me dores indizí-
veis. Mas, apesar disso, eu sentia necessidade de me 
mergulhar nelas, para assim me purificar. Como a borbo-
leta louca pela chama, eu estava também louca e queria 
de braços abertos entrar naquele fogo que atormentava 
mas não destruía, vivendo só numa ânsia; libertada da-
qui vou para o meu Jesus. Eu não sabia o significado de 
todo este sofrimento. Soube sentir e mais nada. Jesus 
veio explicar-mo. 

6 de Novembro – Primeiro sábado 

― “Estás, minha filha, na posse do teu Deus. A tua vida 
não tem nada de humano, é só divina: já vives aqui só a 
vida do Céu. O adorno que eu dou às minhas esposas 
mais queridas são espinhos e dos espinhos mais agudos. 
Mas tu transforma-los com tanta doçura e amor que to-
dos ficam em pedras preciosas. Que encanto, que riqueza 
é o teu coração, ó minha pomba bela. O arminho não se 
mancha, cada vez mais branco e puro. Sentias, minha 
filha, o teu espírito que morreu? Fui Eu que assim o 
permiti: morreu para o mundo, mas vive mais e melhor 
para o Céu. A aflição que sentes do fogo do Purgatório é a 
verdade, é a realidade. Estou a purificar-te para depois 
da tua morte não teres que estar lã, vais direitinha para 
Mim. Assim o quer a minha bendita Mãe para saberes o 
que as nossas almas queridas lá sofrem; dá-o a conhecer 
ao mundo. Sofre tudo, tudo oferece por elas. Mas não 
temas, meu amor, meu encanto, estás amparada por 
mim e por minha bendita Mãe; não cais, não vacilas. 
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Estamos encantados contigo, Ela e Eu velamos por ti 
mais, muito mais do que aquela mãe que dia e noite vela 
pelo seu filhinho. Tu és a alegria de Jesus, és a alegria de 
Maria. Nós ao contemplar-te esquecemos os crimes da 
terra culpada, da humanidade sem ti perdida. Vais em 
pouco, dentro em pouco para o Céu, mas confia, minha 
filha, o teu Paizinho vem. A missão dele não acabou, con-
tinua ainda; continua enquanto vives e depois da tua 
morte ainda2. Ele é jóia da minha Companhia, por isso 
mesmo o escolhi para te guiar para mim. Amo-o mais do 
que às pupilas dos meus olhos. Diz-lhe que de novo lhe 
mando todas as minhas riquezas e amor e a graça de 
atrair para mim as almas. Ele não demora, minha filha, a 
dar-te a luz que necessitas. Diz também ao teu médico, 
meu encanto, diz-lhe, afirma-lhe com toda a verdade, 
que pela missão que lhe confiei, pela missão que te diz 
respeito e ele com tanto amor e boa vontade vai desem-
penhando, dar-lhe-ei luz e graça para desempenhar com 
sua esposa a missão do lar, para guiar, encaminhar pelo 
caminho mais seguro todos os filhos para mim. As mi-
nhas bênçãos e amor caem sobre eles com toda a abun-
dância. São meus, todos meus, todos para mim, todos 
para o Céu”. 

Ó meu Jesus, humilhada e confundida estou eu diante de 
vós. Não mereço nada; muito obrigada, Jesus. 

― “Pois nada mereces, minha filha : faço eu com que 
tudo mereças. Criei-te assim bela e encantadora aos 
meus divinos olhos, aos de minha bendita Mãe. Recebe 
as nossas carícias, recebe todo o nosso amor, recebe toda 
a luz e graça do divino Espírito Santo com a promessa de 
que não te enganas e de que as minhas divinas promes-
sas serão cumpridas”. 

                                                        
2 Será bom lembrar aqui que o Padre Mariano Pinho foi o primeiro 
biógrafo da Alexandrina. 
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— Ó Jesus, ó Mãezinha, são carícias de Mãe, mas só de 
uma Mãe como vós. Que doces são os vossos beijos, 
Mãezinha, enchem-me de vós, dão-me força para viver, 
coragem para combater. 

9 de Novembro 

O que penso sobre a guerra e a minha confiança em 
Deus. 

Quando me falam da guerra e do perigo em que Portugal 
está, sorrio a tudo, pois o meu coração redobra de confi-
ança chegando a dizer a Jesus: Jesus, confio em vós! E 
digo para quem me fala: Não será tanto assim, Nosso 
Senhor é de infinita misericórdia! Não é porque nós me-
recemos mais do que as outras nações. Não têm os pais 
muitas da vezes as sua predilecções para com um dos 
seus filhos? Assim acontece com Nosso Senhor. Muitas 
vezes estas conversas faziam-me sofrer pelo que ouvia do 
mundo e pelo que sentia de Nosso Senhor e ouvia, quan-
do ele me dizia repetidas vezes: “Confia, confia, minha 
filha”. Temia muitas vezes ser o demónio, mas os efeitos 
dele não se faziam sentir na minha alma. Ao ouvir as 
palavras “confia, confia, minha filha”, sentia muita paz e 
força capaz de vencer a guerra. 

Chegou-me aos ouvidos de que o Santo Padre tinha sido 
preso, e eu não me convenci disso, tomei por confusão do 
povo. Desde pequenina que rezo pelo Santo Padre, mas 
desde há muito que venho rezando mais, compadecida 
do muito que ele sofria. Agora que ouço isto, rezo mais. 
Apoderou-se de mim uma dor tão grande e uma compai-
xão por ele que por vezes me parecia não resistir. Sentia 
na minha alma um luto, como quando morre um pai de 
família que deixa todos os seus filhos órfãos. Os dias fo-
ram passando e nesta luta constante não me canso de 
oferecer a Jesus todos os meus sofrimentos e por eles 
peço a paz. Queria aliviá-lo e confortá-lo, libertá-lo de 
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todo o seu sofrimento e não sabia como. Um dia, depois 
de comungar, senti um grande desejo de escrever a Sua 
Santidade. Sem poder resistir a ele, disse para minha 
irmã: Vou escrever ao Santo Padre. Dá-me a caneta e o 
papel. E tratei de o fazer, pedindo a Nosso Senhor toda a 
luz e força e de novo ofereci o sacrifício que fazia. Escrevi 
o Seguinte: 

 Santíssimo Padre: 

 Sei que nestas horas trágicas que passam pela 
humanidade, depois de Jesus o coração que mais sofre é 
o de Vossa Santidade. Jesus sofre porque é ofendido, e 
Vossa Santidade sofre por ver o mundo em guerra, em 
ódios, em crimes. Ai, quanto sofre também o coração da 
mais pobre, da mais miserável e indigna das vossas 
filhas por não livrar o Coração divino de Jesus dos cri-
mes da humanidade, para não ser mais ferido, e por 
não poder aliviar dor tão dolorosa e profunda que ani-
quila e trespassa o coração do meu querido Pai espiri-
tual e pai de todo o mundo. 

Ó meu querido Paizinho, eu nada valho, eu nada 
posso, sou pobrezinha e miséria, mas Jesus pode fazer-
me forte e poderosa e é com Jesus e com a querida Mãe-
zinha que estou ao lado de Vossa Santidade para com os 
meus sofrimentos o ajudar a levar tão pesada cruz. 

Queria beijar a terra onde Vossa Santidade põe 
os pés, queria andar de rasto por onde quer que passas-
se o meu querido Paizinho como sinal da minha dor por 
o ver sofrer e do meu profundo respeito. 

Coragem, coragem, Santíssimo Padre, Jesus não 
falta, a força vem do Alto, a guerra acaba, a paz reina-
rá entre os homens, mas sempre com dor e sacrifício e o 
reinado de Vossa Santidade continuará sempre por en-
tre espinhos, mas Jesus nunca faltará com toda a sua 
graça e amor para o meu querido Paizinho poder subir 
alegre tão doloroso calvário. Foi ele quem escolheu tão 
terno filho para pai de tos nós, para nos dar as santas 



22 

 

luzes do divino Espírito Santo. É triste o reinado na ter-
ra, por causa da malícia dos homens, mas será alegre e 
glorioso no Céu, como prémio de tanta dor e de tanto 
amor a Jesus. 

 Santíssimo Padre, sou uma filha vossa, doente 
há vinte e seis anos e paralítica há quase dezanove. Esta 
minha carta representa um enorme sacrifício, pois es-
tou deitada na cama, com o meu pobre corpo trespas-
sado das mais agudas dores, mas é uma prova de amor, 
santo amor ao meu querido Santo Padre. 

 Ai, meu Pai, se fosse possível eu dizer quanto 
sofro no corpo e na alma! Que triste e dolorosa tem sido 
a minha vida! É só alegre com os olhos em Jesus. Pai, 
meu Pai, dai-me a vossa bênção apostólica, suavizai a 
minha dor, tende dó de mim e perdoai-me o meu atre-
vimento. Eu não tomei conselho com ninguém, pois já 
vai para dois anos que não tenho director. Manda quem 
pode e obedece quem deve. A bênção, a bênção, meu Pai, 
e o perdão para o mal escrito, mas eu não sei escrever 
melhor. 

 Nunca esqueço Vossa Santidade, nem na terra, 
menos no Céu. Eu não sei falar para o meu querido Pai-
zinho. Perdão, perdão! 

Sou a pobre 

Alexandrina Maria da Costa. 

11 de Novembro 

Depois de lhe escrever, fiquei mais aliviada, cheguei até a 
sentir contentamento, mas pouco duradouro. No dia 
seguinte ao que mandei para o correio, depois de co-
mungar, era enormíssima a dor que sentia por Sua San-
tidade e era grande a minha preocupação a respeito das 
manobras e exercícios militares e apesar de toda a minha 
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confiança, causava-me sofrimento o que ouvia dizer, e 
dizia a Nosso Senhor sem pensar, sem pensar obter 
qualquer resposta: Ó meu Jesus, libertai o Santo Padre, 
dai paz ao mundo inteiro, dai, meu Jesus. E Nosso Se-
nhor respondeu-me: 

― “Sim, sim, minha filha, dou a paz, dou a paz, e em bre-
ves dias. Confia, Jesus não te engana”. 

E depois continuava eu: Ó meu Jesus, meu Jesus, livrai 
Portugal da guerra! Nós não o merecemos, mas compa-
decei-vos de nós! Livrais, meu Jesus, livrais Portugal? 

― “Sim, minha filha, Portugal é livre, não entra em guer-
ra; não tenho eu a crucificada deste calvário ao lado da 
minha bendita Mãe a sustentar o braço do Eterno Pai?” 

Passada cerca de uma hora, ouvi dizer que estaríamos 
entregues aos franceses e mataram o Santo Padre. Ao 
ouvir esta notícia, senti tão grande dor que o meu cora-
ção pareceu estilhaçar-se; fiquei sem poder respirar, sem 
poder falar e sem poder orar. Com os olhos fitos no Co-
ração de Jesus, dizia com o pensamento: Valei-me, Je-
sus, valei-me. Mãezinha, não me deixeis vacilar. Oferecia 
a Nosso Senhor todo o sofrimento para que o Santo Pa-
dre fosse libertado, persuadida de que não tinha morrido 
e que não era verdade o que se dizia do nosso querido 
Portugal. 

Foi um dia de tremenda luta. Eu pedia a Nosso Senhor 
que me mandasse alguém que me pudesse confortar, 
porque não queria ofendê-lo com o meu desânimo. Pas-
saram-se horas de grande agonia. Sentia-me no meio de 
uma tremenda tempestade que tudo destruía com a mai-
or fúria e eu sem ter quem me acudisse. Fitava Jesus, 
fitava a Mãezinha, pedia todo o auxílio do Céu. Nosso 
Senhor veio confortar-me dizendo: 

― “O Santo Padre não morreu ! Vive ainda, a sua missão 
continua”. 
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Repetiu-me por várias vezes muito no íntimo do meu 
coração: 

― “Confia, confia ; Jesus não te engana !” 

Porém, o demónio, não satisfeito de me ver sofrer sem 
do meu sofrimento tirar resultado, enraivecido, repetia-
me frequentemente: 

― “Portugal em guerra, Portugal em guerra !” 

Dizia-me com tanta raiva que me fazia sentir pavor. Fi-
gurava-se-me que ouvia tocar vários sinos pelo Santo 
Padre; qualquer ruído, pareciam-me já peças de artilha-
ria em Portugal. Com tudo isso, conservei-me sempre 
firme na confiança de Jesus. Isto passou-se em 14 de 
Outubro de 1943, e no dia 10 do mesmo mês Nosso Se-
nhor tinha-me dito pouco mais ou menos o que disse no 
dia 14. No dia seguinte, apesar de me dizerem que tudo 
era falso, sentia momentos de grande temor, pois espe-
rava por alguém que me dissesse que era realidade. Mal-
dito demónio que tentava tirar-me a paz e fazer perder a 
confiança naquele que não engana nem pode ser enga-
nado. Chegou o meu confessor e esforçou-se por me sos-
segar, o que só na confissão conseguiu. Sempre desejosa 
de orar pelo Santo Padre, fazia-o sempre, mas foi dimi-
nuindo dia a dia aquela dor que por ele sentia. 

4 de Dezembro – Primeiro sábado 

— “O teu coração, minha filha, é o palácio real da realeza 
divina, é o trono mais belo e encantador que eu encontrei 
na terra. É um foco atraente que atrai para mim os peca-
dores. É um fogo ateador que ateia os corações e as al-
mas sequiosas do meu amor. Quisera eu que o mundo 
bem depressa conhecera a consolação que dás ao meu 
divino Coração e ao da minha bendita Mãe. Consolas-
nos; dás-nos a maior das alegrias. Amas-nos com o amor 
mais puro e perfeito. Reparas os crimes de milhões e 
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milhões de pecadores. Como és encantadora aos olhos da 
Santíssima Trindade! Ó bela, ó bela, ó amor do amor 
divino. Olha, minha filha, os homens não se apressam a 
dar o brilho que Eu desejo à minha Causa, mas Eu estou 
contigo. O seu desleixo será punido, a recompensa será o 
castigo. Diz, minha filha, diz, minha esposa querida, diz 
ao teu Paizinho: o meu divino amor nele está cada vez 
mais. Amo-o, amo-o verdadeiramente. Dou-lhe a graça 
de atrair para mim as almas, dou-lhe a graça de as in-
cendiar no meu divino Amor. Diz-lhe que é com dor, que 
é com mágoa que Eu afirmo: os meus castigos vão conti-
nuar sobre a Companhia. Tem lá tantas almas que me 
desgostam, tantas que não são perfeitas como quer e 
exige o meu divino Coração. Não têm a minha caridade, 
escandalizam as almas. Se eles olhassem para as minhas 
ameaças, se atendessem aos meus pedidos, não teriam 
sido tão castigados. Eu velo, eu velo pelos que são meus. 
Eu velo pelos que me amam. Diz, minha filha, diz ao teu 
médico que a fidelidade dele às minhas graças, a fideli-
dade dele aos meus desejos é a minha alegria. Que seja 
firme, em cuidar da minha causa. Coloquei-o ao teu lado 
para te amparar e defender, porque assim defende-me a 
mim. Chovem graças, chovem bênçãos sobre ele e todos 
os seus, sobre os queridos do seu coração. Tem coragem, 
meu encanto, não desanimes no teu martírio, não desa-
lentes no teu calvário; só assim os pecadores são salvos, 
só assim o mundo recebe as graças desejadas. Vives no 
Purgatório, a barreira que te separa. Fui eu que assim 
permiti. Agora já não estás no mundo, vives como se não 
vivesses. O teu tormento é inigualável. Nunca o dei a 
nenhuma alma. Queres consolar-me, minha filha? Que-
res continuar nesta dor?” 

Tudo, meu Jesus, tudo que vós quiserdes. O meu anseio 
é não viver sem vos dar consolação um momento só, meu 
Jesus. Viver para vos consolar, viver para vos salvar as 
almas, é a minha aspiração. 
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— “Coragem, então, filhinha. Se soubesses quanto bem 
vai fazer às almas, quando souberes o tormento que te foi 
dado! O teu espírito morreu para o mundo, a tua vida é a 
vida das almas no Purgatório, mas não estás a sofrer só 
por ti. Depressa, depressa a dar a conhecer ao mundo 
quanto elas sofrem; depressa, depressa é às almas mi-
nhas amadas a libertá-las. Recebe o amor, todo o amor 
do teu Jesus, as carícias celestes”. 

Ó Mãezinha, muito obrigada. Ó Mãezinha, abençoai, 
beijai e orai por mim a Jesus. 

 



 27

 

ÍNDICE 

Sentimentos da alma 1943 ...............................................3 

2 de Janeiro de 1943 ................................................3 

6 de Fevereiro ......................................................... 4 

6 de Março – Primeiro sábado ................................ 5 

24 de Março ............................................................ 6 

3 de Abril – Primeiro sábado .................................. 6 

24 de Abril .............................................................. 8 

1º de Maio – Primeiro sábado ................................ 8 

13 de Maio ............................................................... 9 

27 de Maio ............................................................. 10 

5 de Junho – Primeiro sábado............................... 11 

6 de Julho .............................................................. 12 

13 de Julho ............................................................. 12 

7 de Agosto – Primeiro sábado .............................. 13 

4 de Setembro – Primeiro sábado ......................... 14 

18 de Setembro ...................................................... 16 

2 de Outubro – Primeiro sábado ........................... 16 

31 de Outubro – Transformação da alma .............. 17 

6 de Novembro – Primeiro sábado ........................ 18 

9 de Novembro ..................................................... 20 

11 de Novembro .................................................... 22 

4 de Dezembro – Primeiro sábado ....................... 24 

ÍNDICE ........................................................................... 27 



28 

 

 

 

 

 

 

Compilação e paginação terminada: 
Reims 

25 de Abril de 2007 
3° aniversário da beatificação 

Deo gratias 

 

 


