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INTRODUCÇÃO 

“Tu és mestra em ciências divinas”. 

Esta frase de Jesus, dirigida à Beata Alexandrina é para 
cada um de nós um incentivo para meditarmos os seus 
textos, para orarmos com ela, não só 30 dias, mas sem-
pre, ou seja, todos os dias. 

Se aqui colocámos um limite é porque não podemos fazê-
lo de outra maneira, porque seria muito longo colocar 
aqui todos os escritos da Beata que contam mais de 5000 
páginas. Tal não é o nosso propósito. 

Orar ou meditar na companhia da Beata Alexandrina é 
para cada um de nós ocasião de nos aproximarmos mais 
de Deus, de vivermos um momento de verdadeira felici-
dade espiritual. 

Os trechos que aqui incluímos, não obedecem a uma 
qualquer classificação ou tema determinado: são apenas 
textos que amamos e, porque os amamos desejamos par-
tilhá-los com todos aqueles — e já são tão numerosos — 
que se sentem próximos da “Doentinha de Balasar” e 
desejam seguir o seu exemplo espiritual. 

A Sagrada Congregação para o clero, há alguns anos 
atrás, colocou a Beata Alexandrina como “mãe espiritual 
de sacerdotes”, o que demonstra, se isso fosse necessária, 
a estima e veneração que por ela existe no seio mesmo 
das congregações vaticanas. 

A própria Beata escreveu na sua Autobiografia o seu 
amor pelos “ministros do Senhor”: 

« Lembro-me que tinha muito respeito pelos sacerdotes. 
Quando estava sentada à porta da rua, só ou com a 
minha irmã e primas, levantava-me sempre à sua pas-
sagem, e eles correspondiam tirando o chapéu, se era de 
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longe, ou dando-me a bênção se passavam junto de 
mim. Observei algumas vezes que várias pessoas repa-
ravam nisto e eu gostava e até chegava a sentar-me 
propositadamente para ter ocasião de me levantar no 
momento em que passavam por mim, só para ter o gos-
to de mostrar a minha dedicação e respeito pelos minis-
tros do Senhor ». 

Talvez por isso mesmo, um sacerdote francês da diocese 
de Versalhes, que a visitou, escreveu sobre ela: 

« Pareceu-me uma belíssima alma, completamente uni-
da a Deus, uma hóstia pura, silenciosa e alegre no seu 
sofrimento profundo que exigem os pecados do mundo, 
em estreita união com Aquele que é por excelência o 
Cordeiro de Deus. Alexandrina é também o cordeiro de 
Deus que expia pelos pecados do mundo ». 
Um outro sacerdote que bem a conheceu, visto ter sido o 
seu segundo Director espiritual, não hesitou em classifi-
car a nossa querida Alexandrina como uma das maiores 
Santas da Igreja: 

«Não temo afirmar, submetendo-me no entanto ao juízo 
da autoridade, que temos em Portugal uma grande santa 
e, sem dúvida, uma das maiores santas da Igreja.» 

Que mais dizer, depois destas declarações feitas por en-
tidades tão importantes como sérias? 

Que meditar os escritos da Beata Alexandrina é ter a cer-
teza de passar um bom momento na presença de Deus. 
E, como o disse Santa Teresa da Ávila; “Só Deus basta!” 

Afonso Rocha 
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PRIMEIRO DIA 

ORAÇÃO INICIAL 

Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração! Ah, Eu dese-
jo-Vos, não tardeis! Vinde enriquecer-me das Vossas gra-
ças; aumentai-me o Vosso santo e divino amor. Uni-me a 
Vós! Escondei-me no Vosso Sagrado Lado! Não quero 
outro bem senão a Vós! Só a Vós amo, só a Vós quero, só 
por Vós suspiro! Dou-vos graças, Eterno Pai, por me ha-
verdes deixado a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-
Vos graças, meu Jesus, e por último peço-Vos a Vossa 
santa bênção! Seja louvado em cada momento o Santís-
simo e Diviníssimo Sacramento da Eucaristia! 

Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

MEDITAÇÃO 

Um dia em que estava sozinha e, lembrando-me de que 
Jesus estava no sacrário, disse: 

“Meu bom Jesus, Vós preso e eu também. Estamos pre-
sos os dois: Vós preso para meu bem e eu presa das 
Vossas mãos. Sois Rei e Senhor de tudo e eu um verme 
da terra. Deixei-Vos ao abandono, só pensando neste 
mundo, que é das almas a perdição. Agora, arrependi-
da de todo o coração, quero o que Vós quiserdes e sofrer 
com resignação. Não me falteis, bom Jesus, com a Vos-
sa protecção.” 

Sem saber como, ofereci-me a Nosso Senhor como víti-
ma, e vinha, desde há muito tempo, a pedir o amor ao 
sofrimento. Nosso Senhor concedeu-me tanto, tanto esta 
graça que hoje não trocaria a dor por tudo quanto há no 
mundo. Com este amor à dor, toda me consolava em ofe-
recer a Jesus todos os meus sofrimentos. A consolação de 
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Jesus e a salvação das almas era o que mais me preocu-
pava 1. 

ORAÇÃO FINAL 

Trindade Santíssima, fonte de toda a santidade, adoro-
Vos profundamente e agradeço-Vos as virtudes que fizes-
tes refulgir no coração da vossa serva Alexandrina. 
Fazei que eu saiba imitar o seu zelo ardente pela vossa 
glória, infundi no meu coração horror ao pecado, amor 
ardente à Sagrada Eucaristia, e vivo espírito de oração. 
Glorificai já a vossa serva e concedei-me, por sua inter-
cessão, a graça que ardentemente desejo (indicar aqui a graça 
desejada). 
Glorificai-a pelo Coração Imaculado de Maria, que ela 
tão ardentemente amou. Ámen. 
Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

 

 

  

                                                        
1 Autobiografia. 
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SEGUNDO DIA 

ORAÇÃO INICIAL 

Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração! Ah, Eu dese-
jo-Vos, não tardeis! Vinde enriquecer-me das Vossas gra-
ças; aumentai-me o Vosso santo e divino amor. Uni-me a 
Vós! Escondei-me no Vosso Sagrado Lado! Não quero 
outro bem senão a Vós! Só a Vós amo, só a Vós quero, só 
por Vós suspiro! Dou-vos graças, Eterno Pai, por me ha-
verdes deixado a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-
Vos graças, meu Jesus, e por último peço-Vos a Vossa 
santa bênção! Seja louvado em cada momento o Santís-
simo e Diviníssimo Sacramento da Eucaristia! 

Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

MEDITAÇÃO 

Ó minha querida Mãe do Céu, vinde apresentar ao Vosso 
e meu querido Jesus, nos Vossos sacrários, as minhas 
orações e fazer mais valiosos os meus pedidos. Ó Refúgio 
dos pecadores, dizei a Jesus que quero ser santa! Sim, 
Santíssima Virgem? Ah, dizei-Lhe também que quero 
muitos sofrimentos, mas que não me deixe sozinha nem 
um momento, porque só tenho que confundir-me, por-
que nada sou, nada possuo, nada valho. Dizei-Lhe que O 
amo muito, mas que O quero amar ainda muito mais. 
Quero morrer abrasada no amor de Jesus e no Vosso. 
Sim? Dizei-Lhe muitas coisas de mim; fazei-Lhe todos os 
meus pedidos. Confio, confio em Vós! Ó Maria, dai-me o 
Céu! 

(…) 

Ó minha querida Mãe, rogai a Jesus por esta filhinha tão 
pobre, tão pecadora. Não há outra como eu. Não mereço 
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ser atendida. Como me tenho eu atrevido a ofender o 
meu querido Jesus!? Que miserável eu tenho sido por ter 
ofendido o meu Jesus! 2 

ORAÇÃO FINAL 

Trindade Santíssima, fonte de toda a santidade, adoro-
Vos profundamente e agradeço-Vos as virtudes que fizes-
tes refulgir no coração da vossa serva Alexandrina. 
Fazei que eu saiba imitar o seu zelo ardente pela vossa 
glória, infundi no meu coração horror ao pecado, amor 
ardente à Sagrada Eucaristia, e vivo espírito de oração. 
Glorificai já a vossa serva e concedei-me, por sua inter-
cessão, a graça que ardentemente desejo (indicar aqui a graça 
desejada). 
Glorificai-a pelo Coração Imaculado de Maria, que ela 
tão ardentemente amou. Ámen. 
Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

 

 

  

                                                        
2 Autobiografia. 
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TERCEIRO DIA 

ORAÇÃO INICIAL 

Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração! Ah, Eu dese-
jo-Vos, não tardeis! Vinde enriquecer-me das Vossas gra-
ças; aumentai-me o Vosso santo e divino amor. Uni-me a 
Vós! Escondei-me no Vosso Sagrado Lado! Não quero 
outro bem senão a Vós! Só a Vós amo, só a Vós quero, só 
por Vós suspiro! Dou-vos graças, Eterno Pai, por me ha-
verdes deixado a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-
Vos graças, meu Jesus, e por último peço-Vos a Vossa 
santa bênção! Seja louvado em cada momento o Santís-
simo e Diviníssimo Sacramento da Eucaristia! 

Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

MEDITAÇÃO 

Ó Mãezinha, abri-me os Vossos santíssimos braços, to-
mai-me sobre eles, estreitai-me ao Vossos santíssimo 
Coração, cobri-me com o Vosso manto e aceitai-me como 
Vossa filha muito amada, muito querida, e consagrai-me 
toda a Jesus. 

Fechai-me para sempre no Seu Divino Coração e dizei-
lhe que O ajudais a crucificar-me, para que não fique no 
meu corpo nem na minha alma nada por crucificar. Ó 
Mãezinha, fazei-me humilde, obediente, pura, casta na 
alma e no corpo. Fazei-me pura, fazei-me um anjo. 
Transformai-me toda em amor, consumi-me toda nas 
chamas do amor de Jesus. Ó Mãezinha, pedi perdão a 
Jesus por mim! Dizei-Lhe que é o filho pródigo que volta 
a casa do seu bom Pai, disposto a segui-Lo, a amá-Lo, a 
adorá-Lo, a obedecer-Lhe e a imitá-Lo. Dizei-Lhe que 
não quero mais ofendê-Lo. Ó Mãezinha, obtende-me 
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uma dor tão grande dos meus pecados, que seja tal o 
meu arrependimento que eu fique pura, que eu fique um 
anjo! Pura como fiquei depois do meu Baptismo, para 
que pela minha pureza mereça a compaixão de Jesus de 
O receber sacramentalmente todos os dias e de possuí-Lo 
para sempre em mim até dar o último suspiro. Mãezinha, 
vinde comigo para os sacrários, para todos os sacrários 
do mundo, para toda a parte o lugar onde Jesus habita 
sacramentado. Fazei-Lhe a minha humilde oferta. Oh, 
como Jesus ficará contente com a oferta mais pobrezi-
nha, mais miserável, mais indigna!... 3 

ORAÇÃO FINAL 

Trindade Santíssima, fonte de toda a santidade, adoro-
Vos profundamente e agradeço-Vos as virtudes que fizes-
tes refulgir no coração da vossa serva Alexandrina. 
Fazei que eu saiba imitar o seu zelo ardente pela vossa 
glória, infundi no meu coração horror ao pecado, amor 
ardente à Sagrada Eucaristia, e vivo espírito de oração. 
Glorificai já a vossa serva e concedei-me, por sua inter-
cessão, a graça que ardentemente desejo (indicar aqui a graça 
desejada). 
Glorificai-a pelo Coração Imaculado de Maria, que ela 
tão ardentemente amou. Ámen. 
Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

 

  

                                                        
3 Autobiografia. 
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QUARTO DIA 

ORAÇÃO INICIAL 

Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração! Ah, Eu dese-
jo-Vos, não tardeis! Vinde enriquecer-me das Vossas gra-
ças; aumentai-me o Vosso santo e divino amor. Uni-me a 
Vós! Escondei-me no Vosso Sagrado Lado! Não quero 
outro bem senão a Vós! Só a Vós amo, só a Vós quero, só 
por Vós suspiro! Dou-vos graças, Eterno Pai, por me ha-
verdes deixado a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-
Vos graças, meu Jesus, e por último peço-Vos a Vossa 
santa bênção! Seja louvado em cada momento o Santís-
simo e Diviníssimo Sacramento da Eucaristia! 

Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

MEDITAÇÃO 

Meu Jesus, estou doente, não posso ir visitar-Vos às Vos-
sas igrejas, mas, meu querido Paizinho do Céu, estou a 
cumprir a missão que Vós destinastes para mim. Seja 
feita a Vossa santíssima vontade em todas as coisas. Meu 
Bem-amado, Vós sabeis os meus desejos, que são estar 
na Vossa presença no Santíssimo Sacramento. Mas, já 
que eu não posso, mando-vos o meu coração, a minha 
inteligência para aprender todas as Vossas lições, o meu 
pensamento para que só em Vós pense, o meu amor para 
que só a Vós ame, só a Vós busque, só por Vós suspire, só 
Vós, meu Jesus, em tudo e por tudo. Vós no sacrário pre-
so e abandonado e eu, Jesus, presa também. Mas fazei, 
Senhor, que eu abandone tudo o que é do mundo, bus-
cando-Vos só a Vós em todas as coisas, que sois a luz da 
minha inteligência, sois as minhas delícias, sois todo o 
meu bem. Oh, eu vos mando tudo quanto tenho que Vos 
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possa agradar e fazer-Vos companhia no Vosso sacrário 
de amor! 

(…) 

Queria, ó meu Jesus, na Vossa presença estar dia e noite, 
a toda a hora, unida a Vós estar, e não Vos deixar, meu 
Jesus, sozinho na Sacramento, nem um momento me 
ausentar e dar-Vos o que possuo e que tudo a Vós per-
tence: o meu coração, o meu corpo com todos os seus 
sentidos. É toda a minha riqueza 4. 

ORAÇÃO FINAL 

Trindade Santíssima, fonte de toda a santidade, adoro-
Vos profundamente e agradeço-Vos as virtudes que fizes-
tes refulgir no coração da vossa serva Alexandrina. 
Fazei que eu saiba imitar o seu zelo ardente pela vossa 
glória, infundi no meu coração horror ao pecado, amor 
ardente à Sagrada Eucaristia, e vivo espírito de oração. 
Glorificai já a vossa serva e concedei-me, por sua inter-
cessão, a graça que ardentemente desejo (indicar aqui a graça 
desejada). 
Glorificai-a pelo Coração Imaculado de Maria, que ela 
tão ardentemente amou. Ámen. 
Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

 

  

                                                        
4 Autobiografia. 
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QUINTO DIA 

ORAÇÃO INICIAL 

Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração! Ah, Eu dese-
jo-Vos, não tardeis! Vinde enriquecer-me das Vossas gra-
ças; aumentai-me o Vosso santo e divino amor. Uni-me a 
Vós! Escondei-me no Vosso Sagrado Lado! Não quero 
outro bem senão a Vós! Só a Vós amo, só a Vós quero, só 
por Vós suspiro! Dou-vos graças, Eterno Pai, por me ha-
verdes deixado a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-
Vos graças, meu Jesus, e por último peço-Vos a Vossa 
santa bênção! Seja louvado em cada momento o Santís-
simo e Diviníssimo Sacramento da Eucaristia! 

Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

MEDITAÇÃO 

Foi em Setembro de 1934 que eu compreendi que era a 
voz de Nosso Senhor e não uma exigência, como julgava. 
Foi então que Ele me pediu e falou assim: «Dá-me as 
tuas mãos, que as quero crucificar; dá-me os teus pés, 
que os quero cravar comigo; dá-me a tua cabeça, que a 
quero coroar de espinhos como Me fizeram a Mim; dá-
me o teu coração, que o quero trespassar com uma lan-
ça, como Me trespassaram a Mim; consagra-Me todo o 
teu corpo, oferece-te toda a Mim, que te quero possuir 
por completo e fazer o que Me aprouver.» 

Nosso Senhor pediu-me isto duas vezes. Não sei dizer a 
minha aflição, pois não queria escrever e não queria di-
zer à minha irmã, mas também não queria ficar calada, 
porque compreendia que não era a vontade de Nosso 
Senhor. Tinha que dizer ao meu Pai espiritual. Resolvi-
me a fazer o sacrifício, pedindo à minha irmã que escre-
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vesse em meu nome tudo o que lhe ia ditar. Ela não olha-
va para mim, nem eu para ela e, depois da carta escrita, 
tudo morreu para nós ambas, não falando mais no as-
sunto. 

Até esse tempo, sentia uma grande alegria para mim re-
ceber uma carta do meu director espiritual. Desde então, 
toda essa consolação espiritual desapareceu. Temia que 
ele me maltratasse, dizendo-me que tudo era falso. Eu 
cedi ao convite de Nosso Senhor, mas pensava que esses 
sacrifícios fossem só sofrimentos, embora maiores; não 
pensava em nada de sobrenatural 5. 

ORAÇÃO FINAL 

Trindade Santíssima, fonte de toda a santidade, adoro-
Vos profundamente e agradeço-Vos as virtudes que fizes-
tes refulgir no coração da vossa serva Alexandrina. 
Fazei que eu saiba imitar o seu zelo ardente pela vossa 
glória, infundi no meu coração horror ao pecado, amor 
ardente à Sagrada Eucaristia, e vivo espírito de oração. 
Glorificai já a vossa serva e concedei-me, por sua inter-
cessão, a graça que ardentemente desejo (indicar aqui a graça 
desejada). 
Glorificai-a pelo Coração Imaculado de Maria, que ela 
tão ardentemente amou. Ámen. 
Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

 

  

                                                        
5 Autobiografia. 
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SEXTO DIA 

ORAÇÃO INICIAL 

Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração! Ah, Eu dese-
jo-Vos, não tardeis! Vinde enriquecer-me das Vossas gra-
ças; aumentai-me o Vosso santo e divino amor. Uni-me a 
Vós! Escondei-me no Vosso Sagrado Lado! Não quero 
outro bem senão a Vós! Só a Vós amo, só a Vós quero, só 
por Vós suspiro! Dou-vos graças, Eterno Pai, por me ha-
verdes deixado a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-
Vos graças, meu Jesus, e por último peço-Vos a Vossa 
santa bênção! Seja louvado em cada momento o Santís-
simo e Diviníssimo Sacramento da Eucaristia! 

Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

MEDITAÇÃO 

Ó meu querido Jesus, eu me uno em espírito, neste mo-
mento e desde este momento para sempre, a todas as 
santas Hóstias da terra, em cada lugar onde habitais sa-
cramentado. Aí quero passar todos os momentos da mi-
nha vida, constantemente, de dia e de noite, alegre ou 
triste, só ou acompanhada, sempre a consolar-Vos, a 
amar-Vos, a louvar-Vos e a glorificar-Vos. Ó Meu Jesus, 
eu queria tantos actos de amor meus, constantemente a 
cair sobre Vós, de dia e de noite, como a chuva miudinha 
cai do céu para a terra num dia de inverno. Não queria só 
meus, mas de todos os corações de todas as criaturas do 
mundo inteiro!... Oh, como eu Vos queria amar e ver a-
mado por todos!... Vede, Jesus, os meus desejos, aceitai-
mos já, como se eu Vos amasse. Ó Jesus, nem um só sa-
crário fique no mundo, nem um só lugar onde habiteis 
sacramentado, sem que hoje, e desde hoje para sempre, 
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em cada momento da minha vida, eu esteja lá sempre a 
dizer: 

«Jesus, eu amo-Vos! Jesus, eu sou toda Vossa! Sou a 
Vossa vítima, a vítima da Eucaristia, a lampadazinha 
das Vossas prisões de amor, a sentinela dos Vossos sa-
crários! Ó Jesus, eu quero ser vítima dos sacerdotes, a 
vítima dos pecadores, a vítima do Vosso amor, da mi-
nha família, da Vossa Santíssima Paixão, das Dores da 
Mãezinha, do Vosso Coração, da Vossa santa Vontade, 
a vítima do mundo inteiro!... Vítima da paz, vítima da 
consagração do mundo à Mãezinha!» 6 

ORAÇÃO FINAL 

Trindade Santíssima, fonte de toda a santidade, adoro-
Vos profundamente e agradeço-Vos as virtudes que fizes-
tes refulgir no coração da vossa serva Alexandrina. 
Fazei que eu saiba imitar o seu zelo ardente pela vossa 
glória, infundi no meu coração horror ao pecado, amor 
ardente à Sagrada Eucaristia, e vivo espírito de oração. 
Glorificai já a vossa serva e concedei-me, por sua inter-
cessão, a graça que ardentemente desejo (indicar aqui a graça 
desejada). 
Glorificai-a pelo Coração Imaculado de Maria, que ela 
tão ardentemente amou. Ámen. 
Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

 

  

                                                        
6 Autobiografia. 
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SÉTIMO DIA 

ORAÇÃO INICIAL 

Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração! Ah, Eu dese-
jo-Vos, não tardeis! Vinde enriquecer-me das Vossas gra-
ças; aumentai-me o Vosso santo e divino amor. Uni-me a 
Vós! Escondei-me no Vosso Sagrado Lado! Não quero 
outro bem senão a Vós! Só a Vós amo, só a Vós quero, só 
por Vós suspiro! Dou-vos graças, Eterno Pai, por me ha-
verdes deixado a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-
Vos graças, meu Jesus, e por último peço-Vos a Vossa 
santa bênção! Seja louvado em cada momento o Santís-
simo e Diviníssimo Sacramento da Eucaristia! 

Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

MEDITAÇÃO 

Uma noite, apareceu-me Jesus em tamanho natural, 
despido, apenas com uma faixa à cinta e nas suas divinas 
mãos, pés e lado, estavam abertas profundas chagas. O 
sangue escorria em abundância. Da chaga do lado escor-
ria até à cintura, atravessando a faixa, indo cair ao chão. 
Jesus sentou-se ao meu lado, ficando com as pernas ao 
dependuro. Beijei com muito amor as chagas das mãos e 
ansiava por beijar as dos pés. Como estava deitada, não 
lhes chegava, e nada disse a Jesus. Mas Ele, que conhe-
ceu os meus desejos, com as Suas mãos tomou um pé, 
levantou-o e deu-mo a beijar; depois o outro, deixando-
os cair para a mesma posição. Depois, contemplei a cha-
ga do lado e todo o sangue que dela corria. Muito com-
padecida, atirei-me para os braços de Jesus e disse-Lhe: 
«Ó meu Jesus, quanto sofreste por meu amor!» Fiquei 
um poucochinho encostada ao peito de Jesus e depois 
desapareceu-me Nosso Senhor. 
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Escusado será dizer que jamais se apagará da minha 
mente tudo isto e recordarei sempre, como sempre me 
estivesse presente. Sinto o meu coração ferido ao recor-
dar este quadro. Só por obediência e amor a Jesus falo 
nisto. Penso que a apresentação de Nosso Senhor neste 
estado seria a prepara-me para o que agora vou descre-
ver. Que Ele me dê forças e a Sua graça para o poder fa-
zer 7. 

ORAÇÃO FINAL 

Trindade Santíssima, fonte de toda a santidade, adoro-
Vos profundamente e agradeço-Vos as virtudes que fizes-
tes refulgir no coração da vossa serva Alexandrina. 
Fazei que eu saiba imitar o seu zelo ardente pela vossa 
glória, infundi no meu coração horror ao pecado, amor 
ardente à Sagrada Eucaristia, e vivo espírito de oração. 
Glorificai já a vossa serva e concedei-me, por sua inter-
cessão, a graça que ardentemente desejo (indicar aqui a graça 
desejada). 
Glorificai-a pelo Coração Imaculado de Maria, que ela 
tão ardentemente amou. Ámen. 
Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

 

  

                                                        
7 Autobiografia. 
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OITAVO DIA 

ORAÇÃO INICIAL 

Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração! Ah, Eu dese-
jo-Vos, não tardeis! Vinde enriquecer-me das Vossas gra-
ças; aumentai-me o Vosso santo e divino amor. Uni-me a 
Vós! Escondei-me no Vosso Sagrado Lado! Não quero 
outro bem senão a Vós! Só a Vós amo, só a Vós quero, só 
por Vós suspiro! Dou-vos graças, Eterno Pai, por me ha-
verdes deixado a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-
Vos graças, meu Jesus, e por último peço-Vos a Vossa 
santa bênção! Seja louvado em cada momento o Santís-
simo e Diviníssimo Sacramento da Eucaristia! 

Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

MEDITAÇÃO 

Jesus, venho ao vosso encontro. Onde estais vós? Não 
poderei 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 poder 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. Valeu-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 
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o caminho dos meus eleitos, o calvário é o caminho das 
minhas esposas, 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, minha louquinha 8. 

ORAÇÃO FINAL 

Trindade Santíssima, fonte de toda a santidade, adoro-
Vos profundamente e agradeço-Vos as virtudes que fizes-
tes refulgir no coração da vossa serva Alexandrina. 
Fazei que eu saiba imitar o seu zelo ardente pela vossa 
glória, infundi no meu coração horror ao pecado, amor 
ardente à Sagrada Eucaristia, e vivo espírito de oração. 
Glorificai já a vossa serva e concedei-me, por sua inter-
cessão, a graça que ardentemente desejo (indicar aqui a graça 
desejada). 
Glorificai-a pelo Coração Imaculado de Maria, que ela 
tão ardentemente amou. Ámen. 
Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

 

  

                                                        
8 Sentimentos da alma: 20 de Fevereiro de 1942. 
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NONO DIA 

ORAÇÃO INICIAL 

Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração! Ah, Eu dese-
jo-Vos, não tardeis! Vinde enriquecer-me das Vossas gra-
ças; aumentai-me o Vosso santo e divino amor. Uni-me a 
Vós! Escondei-me no Vosso Sagrado Lado! Não quero 
outro bem senão a Vós! Só a Vós amo, só a Vós quero, só 
por Vós suspiro! Dou-vos graças, Eterno Pai, por me ha-
verdes deixado a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-
Vos graças, meu Jesus, e por último peço-Vos a Vossa 
santa bênção! Seja louvado em cada momento o Santís-
simo e Diviníssimo Sacramento da Eucaristia! 

Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

MEDITAÇÃO 

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 for-
ças, não pode continuar seu voo, cai por terra, não tem 
quem se compadeça dela se lhe faltais Vós. Jesus, sou eu 
que vagueio nos ares, sou eu a ser destruída pela tem-
pestade, 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 grande 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. 



22 
 

(…) 

Meu Jesus, custa-me tanto servir de instrumento de 
sofrimento para os outros! Contemplai todo o meu sacri-
fício e lançai os vossos olhares divinos cheios de compai-
xão. 

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 abandonaste? Estou sozinha, faltam-me todos os au-
xílios do Céu e da terra. Aceito para consolar-vos, tudo 
aceito, tudo sofro para que se fechem as portas do infer-
no 9. 

ORAÇÃO FINAL 

Trindade Santíssima, fonte de toda a santidade, adoro-
Vos profundamente e agradeço-Vos as virtudes que fizes-
tes refulgir no coração da vossa serva Alexandrina. 
Fazei que eu saiba imitar o seu zelo ardente pela vossa 
glória, infundi no meu coração horror ao pecado, amor 
ardente à Sagrada Eucaristia, e vivo espírito de oração. 
Glorificai já a vossa serva e concedei-me, por sua inter-
cessão, a graça que ardentemente desejo (indicar aqui a graça 
desejada). 
Glorificai-a pelo Coração Imaculado de Maria, que ela 
tão ardentemente amou. Ámen. 
Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

 

  

                                                        
9 Sentimentos da alma: 27 de Fevereiro de 1942. 
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DÉCIMO DIA 

ORAÇÃO INICIAL 

Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração! Ah, Eu dese-
jo-Vos, não tardeis! Vinde enriquecer-me das Vossas gra-
ças; aumentai-me o Vosso santo e divino amor. Uni-me a 
Vós! Escondei-me no Vosso Sagrado Lado! Não quero 
outro bem senão a Vós! Só a Vós amo, só a Vós quero, só 
por Vós suspiro! Dou-vos graças, Eterno Pai, por me ha-
verdes deixado a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-
Vos graças, meu Jesus, e por último peço-Vos a Vossa 
santa bênção! Seja louvado em cada momento o Santís-
simo e Diviníssimo Sacramento da Eucaristia! 

Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

MEDITAÇÃO 

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 a-
pertava 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, deixando-me no maior abandono, obri-
gando-me a suar sangue. Foi o pecado, só o pecado o 
algoz de toda a Vossa Paixão. 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 10. 

ORAÇÃO FINAL 

Trindade Santíssima, fonte de toda a santidade, adoro-
Vos profundamente e agradeço-Vos as virtudes que fizes-
tes refulgir no coração da vossa serva Alexandrina. 
Fazei que eu saiba imitar o seu zelo ardente pela vossa 
glória, infundi no meu coração horror ao pecado, amor 
ardente à Sagrada Eucaristia, e vivo espírito de oração. 
Glorificai já a vossa serva e concedei-me, por sua inter-
cessão, a graça que ardentemente desejo (indicar aqui a graça 
desejada). 
Glorificai-a pelo Coração Imaculado de Maria, que ela 
tão ardentemente amou. Ámen. 
Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

 

  

                                                        
10 Sentimentos da alma: 27 de Fevereiro de 1942. 
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DÉCIMO-PRIMEIRO DIA 

ORAÇÃO INICIAL 

Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração! Ah, Eu dese-
jo-Vos, não tardeis! Vinde enriquecer-me das Vossas gra-
ças; aumentai-me o Vosso santo e divino amor. Uni-me a 
Vós! Escondei-me no Vosso Sagrado Lado! Não quero 
outro bem senão a Vós! Só a Vós amo, só a Vós quero, só 
por Vós suspiro! Dou-vos graças, Eterno Pai, por me ha-
verdes deixado a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-
Vos graças, meu Jesus, e por último peço-Vos a Vossa 
santa bênção! Seja louvado em cada momento o Santís-
simo e Diviníssimo Sacramento da Eucaristia! 

Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

MEDITAÇÃO 

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 11 com letras de sangue: amor, amor, o 
amor de Jesus! E nada tem e de nada serve para o com-
solar 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 traves-
sados por vós. O meu corpo está na cruz. Sinto a minha 

                                                        
11 Termo regional que corresponde a ladrilhar. 
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cabeça cercada de espinhos sem poder voltá-la dum lado 
para o outro, todos eles me ferem agudíssimamente; é 
dolorosíssimo todo o sofrimento dele. Mas os meus lá-
bios só querem balbuciar: Mais, mais, meu Jesus, mais. 
A vontade tão louca a aproximar-se da crucifixão; o cor-
po, 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 aparentemente 
se sente de tudo e de todos abandonada 12. 

ORAÇÃO FINAL 

Trindade Santíssima, fonte de toda a santidade, adoro-
Vos profundamente e agradeço-Vos as virtudes que fizes-
tes refulgir no coração da vossa serva Alexandrina. 
Fazei que eu saiba imitar o seu zelo ardente pela vossa 
glória, infundi no meu coração horror ao pecado, amor 
ardente à Sagrada Eucaristia, e vivo espírito de oração. 
Glorificai já a vossa serva e concedei-me, por sua inter-
cessão, a graça que ardentemente desejo (indicar aqui a graça 
desejada). 
Glorificai-a pelo Coração Imaculado de Maria, que ela 
tão ardentemente amou. Ámen. 
Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

 

  

                                                        
12 Sentimentos da alma : 6 de Março de 1942. 
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DÉCIMO-SEGUNDO DIA 

ORAÇÃO INICIAL 

Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração! Ah, Eu dese-
jo-Vos, não tardeis! Vinde enriquecer-me das Vossas gra-
ças; aumentai-me o Vosso santo e divino amor. Uni-me a 
Vós! Escondei-me no Vosso Sagrado Lado! Não quero 
outro bem senão a Vós! Só a Vós amo, só a Vós quero, só 
por Vós suspiro! Dou-vos graças, Eterno Pai, por me ha-
verdes deixado a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-
Vos graças, meu Jesus, e por último peço-Vos a Vossa 
santa bênção! Seja louvado em cada momento o Santís-
simo e Diviníssimo Sacramento da Eucaristia! 

Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

MEDITAÇÃO 

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 fa-
lar. Triste noite e abandono. Que onda de crimes caía 
sobre mim. Por todo o Horto estavam marcados os 
caminhos das almas. Cada um deles estava selado pelo 
vosso Sangue divino. Que tristeza ver tantas almas retira-
rem-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 pelas almas para quem só tivestes 
amor. Que confusão! Que medo tão pavoroso que trans-
formava 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 instrumento mane-
jado por vós. Seguiram-se os passos da Paixão; aqui e 
além ficava desfalecida. Durante a flagelação, confesso, 
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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 
alma transformou-se, passou da mais extrema dor e 
agonia à suavidade e à paz 13. 

ORAÇÃO FINAL 

Trindade Santíssima, fonte de toda a santidade, adoro-
Vos profundamente e agradeço-Vos as virtudes que fizes-
tes refulgir no coração da vossa serva Alexandrina. 
Fazei que eu saiba imitar o seu zelo ardente pela vossa 
glória, infundi no meu coração horror ao pecado, amor 
ardente à Sagrada Eucaristia, e vivo espírito de oração. 
Glorificai já a vossa serva e concedei-me, por sua inter-
cessão, a graça que ardentemente desejo (indicar aqui a graça 
desejada). 
Glorificai-a pelo Coração Imaculado de Maria, que ela 
tão ardentemente amou. Ámen. 
Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

 

  

                                                        
13 Sentimentos da alma : 6 de Março de 1942. 
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DÉCIMO-TERCEIRO DIA 

ORAÇÃO INICIAL 

Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração! Ah, Eu dese-
jo-Vos, não tardeis! Vinde enriquecer-me das Vossas gra-
ças; aumentai-me o Vosso santo e divino amor. Uni-me a 
Vós! Escondei-me no Vosso Sagrado Lado! Não quero 
outro bem senão a Vós! Só a Vós amo, só a Vós quero, só 
por Vós suspiro! Dou-vos graças, Eterno Pai, por me ha-
verdes deixado a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-
Vos graças, meu Jesus, e por último peço-Vos a Vossa 
santa bênção! Seja louvado em cada momento o Santís-
simo e Diviníssimo Sacramento da Eucaristia! 

Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

MEDITAÇÃO 

Ao calor divino a alma sente-se bem. No coração da sua 
esposa Jesus tem as suas delícias. Amada, amada, ama-
da, prepara-te para o Céu. Há um ano que Jesus preve-
niu a sua amada para a luta; agora previne-a para o Céu. 
O Céu é rico, é cheio de encantos. O prémio é riquíssimo, 
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 lou-
cura 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 prémio, 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 
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velar no Céu por aqueles que na terra tanto cuidam dela. 
Ela vai ser a jóia riquíssima, o cadinho que limpa os pe-
cadores. 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 14. 

ORAÇÃO FINAL 

Trindade Santíssima, fonte de toda a santidade, adoro-
Vos profundamente e agradeço-Vos as virtudes que fizes-
tes refulgir no coração da vossa serva Alexandrina. 
Fazei que eu saiba imitar o seu zelo ardente pela vossa 
glória, infundi no meu coração horror ao pecado, amor 
ardente à Sagrada Eucaristia, e vivo espírito de oração. 
Glorificai já a vossa serva e concedei-me, por sua inter-
cessão, a graça que ardentemente desejo (indicar aqui a graça 
desejada). 
Glorificai-a pelo Coração Imaculado de Maria, que ela 
tão ardentemente amou. Ámen. 
Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

 

  

                                                        
14 Sentimentos da alma : 2 de Janeiro de 1943. 
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DÉCIMO-QUARTO DIA 

ORAÇÃO INICIAL 

Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração! Ah, Eu dese-
jo-Vos, não tardeis! Vinde enriquecer-me das Vossas gra-
ças; aumentai-me o Vosso santo e divino amor. Uni-me a 
Vós! Escondei-me no Vosso Sagrado Lado! Não quero 
outro bem senão a Vós! Só a Vós amo, só a Vós quero, só 
por Vós suspiro! Dou-vos graças, Eterno Pai, por me ha-
verdes deixado a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-
Vos graças, meu Jesus, e por último peço-Vos a Vossa 
santa bênção! Seja louvado em cada momento o Santís-
simo e Diviníssimo Sacramento da Eucaristia! 

Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

MEDITAÇÃO 

— 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, despe-
daçai 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-
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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 almas15. 

ORAÇÃO FINAL 

Trindade Santíssima, fonte de toda a santidade, adoro-
Vos profundamente e agradeço-Vos as virtudes que fizes-
tes refulgir no coração da vossa serva Alexandrina. 
Fazei que eu saiba imitar o seu zelo ardente pela vossa 
glória, infundi no meu coração horror ao pecado, amor 
ardente à Sagrada Eucaristia, e vivo espírito de oração. 
Glorificai já a vossa serva e concedei-me, por sua inter-
cessão, a graça que ardentemente desejo (indicar aqui a graça 
desejada). 
Glorificai-a pelo Coração Imaculado de Maria, que ela 
tão ardentemente amou. Ámen. 
Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

 

  

                                                        
15 Sentimentos da alma : 5 de Junho de 1943. 
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DÉCIMO-QUINTO DIA 

ORAÇÃO INICIAL 

Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração! Ah, Eu dese-
jo-Vos, não tardeis! Vinde enriquecer-me das Vossas gra-
ças; aumentai-me o Vosso santo e divino amor. Uni-me a 
Vós! Escondei-me no Vosso Sagrado Lado! Não quero 
outro bem senão a Vós! Só a Vós amo, só a Vós quero, só 
por Vós suspiro! Dou-vos graças, Eterno Pai, por me ha-
verdes deixado a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-
Vos graças, meu Jesus, e por último peço-Vos a Vossa 
santa bênção! Seja louvado em cada momento o Santís-
simo e Diviníssimo Sacramento da Eucaristia! 

Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

MEDITAÇÃO 

— 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 
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-
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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 16. 

ORAÇÃO FINAL 

Trindade Santíssima, fonte de toda a santidade, adoro-
Vos profundamente e agradeço-Vos as virtudes que fizes-
tes refulgir no coração da vossa serva Alexandrina. 
Fazei que eu saiba imitar o seu zelo ardente pela vossa 
glória, infundi no meu coração horror ao pecado, amor 
ardente à Sagrada Eucaristia, e vivo espírito de oração. 
Glorificai já a vossa serva e concedei-me, por sua inter-
cessão, a graça que ardentemente desejo (indicar aqui a graça 
desejada). 
Glorificai-a pelo Coração Imaculado de Maria, que ela 
tão ardentemente amou. Ámen. 
Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

 

  

                                                        
16 Sentimentos da alma : 4 de Setembro de 1943. 
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DÉCIMO-SEXTO DIA 

ORAÇÃO INICIAL 

Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração! Ah, Eu dese-
jo-Vos, não tardeis! Vinde enriquecer-me das Vossas gra-
ças; aumentai-me o Vosso santo e divino amor. Uni-me a 
Vós! Escondei-me no Vosso Sagrado Lado! Não quero 
outro bem senão a Vós! Só a Vós amo, só a Vós quero, só 
por Vós suspiro! Dou-vos graças, Eterno Pai, por me ha-
verdes deixado a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-
Vos graças, meu Jesus, e por último peço-Vos a Vossa 
santa bênção! Seja louvado em cada momento o Santís-
simo e Diviníssimo Sacramento da Eucaristia! 

Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

MEDITAÇÃO 

― 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 po-
derosa com o Todo-Poderoso. As palavras do teu Esposo 
Jesus vão cumprir-se, vão cumprir-se à letra, à letra, 
minha amada. Os teus espinhos transformaram-se em 
rosas, o teu martírio num paraíso. Tudo, tudo, salvação 
para os pecadores, consolação para mim. Brilhou o sol, 
apareceu a luz. Brilha agora a luz dos humildes, triunfam 
e são exaltados. 
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(…) 

— Ó meu Jesus, estou envergonhada. Oh! Como eu me 
sinto 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, Je-
sus, não cesseis. As almas perdem-se, o mundo está em 
perigo 17. 

ORAÇÃO FINAL 

Trindade Santíssima, fonte de toda a santidade, adoro-
Vos profundamente e agradeço-Vos as virtudes que fizes-
tes refulgir no coração da vossa serva Alexandrina. 
Fazei que eu saiba imitar o seu zelo ardente pela vossa 
glória, infundi no meu coração horror ao pecado, amor 
ardente à Sagrada Eucaristia, e vivo espírito de oração. 
Glorificai já a vossa serva e concedei-me, por sua inter-
cessão, a graça que ardentemente desejo (indicar aqui a graça 
desejada). 
Glorificai-a pelo Coração Imaculado de Maria, que ela 
tão ardentemente amou. Ámen. 
Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

 

  

                                                        
17 Sentimentos da alma : 2 de Outubro de 1943. 
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DÉCIMO-SÉTIMO DIA 

ORAÇÃO INICIAL 

Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração! Ah, Eu dese-
jo-Vos, não tardeis! Vinde enriquecer-me das Vossas gra-
ças; aumentai-me o Vosso santo e divino amor. Uni-me a 
Vós! Escondei-me no Vosso Sagrado Lado! Não quero 
outro bem senão a Vós! Só a Vós amo, só a Vós quero, só 
por Vós suspiro! Dou-vos graças, Eterno Pai, por me ha-
verdes deixado a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-
Vos graças, meu Jesus, e por último peço-Vos a Vossa 
santa bênção! Seja louvado em cada momento o Santís-
simo e Diviníssimo Sacramento da Eucaristia! 

Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

MEDITAÇÃO 

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 
umas labaredas julgando eu que era efeito da sede arden-
te que continuamente sentia, mas enganei-me. Essas la-
baredas 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 indizíveis. 
Mas, apesar disso, eu sentia necessidade de me mergu-
lhar nelas, para assim me purificar. Como a borboleta 
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 daqui vou 
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para o meu Jesus. Eu não sabia o significado de todo este 
sofrimento. Soube sentir e mais nada. Jesus veio expli-
car-mo 18. 

ORAÇÃO FINAL 

Trindade Santíssima, fonte de toda a santidade, adoro-
Vos profundamente e agradeço-Vos as virtudes que fizes-
tes refulgir no coração da vossa serva Alexandrina. 
Fazei que eu saiba imitar o seu zelo ardente pela vossa 
glória, infundi no meu coração horror ao pecado, amor 
ardente à Sagrada Eucaristia, e vivo espírito de oração. 
Glorificai já a vossa serva e concedei-me, por sua inter-
cessão, a graça que ardentemente desejo (indicar aqui a graça 
desejada). 
Glorificai-a pelo Coração Imaculado de Maria, que ela 
tão ardentemente amou. Ámen. 
Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

 

  

                                                        
18 Sentimentos da alma : 31 de Outubro de 1943. 
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DÉCIMO-OITAVO DIA 

ORAÇÃO INICIAL 

Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração! Ah, Eu dese-
jo-Vos, não tardeis! Vinde enriquecer-me das Vossas gra-
ças; aumentai-me o Vosso santo e divino amor. Uni-me a 
Vós! Escondei-me no Vosso Sagrado Lado! Não quero 
outro bem senão a Vós! Só a Vós amo, só a Vós quero, só 
por Vós suspiro! Dou-vos graças, Eterno Pai, por me ha-
verdes deixado a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-
Vos graças, meu Jesus, e por último peço-Vos a Vossa 
santa bênção! Seja louvado em cada momento o Santís-
simo e Diviníssimo Sacramento da Eucaristia! 

Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

MEDITAÇÃO 

— 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 mi-
lhões 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. 

(…) 
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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 19. 

ORAÇÃO FINAL 

Trindade Santíssima, fonte de toda a santidade, adoro-
Vos profundamente e agradeço-Vos as virtudes que fizes-
tes refulgir no coração da vossa serva Alexandrina. 
Fazei que eu saiba imitar o seu zelo ardente pela vossa 
glória, infundi no meu coração horror ao pecado, amor 
ardente à Sagrada Eucaristia, e vivo espírito de oração. 
Glorificai já a vossa serva e concedei-me, por sua inter-
cessão, a graça que ardentemente desejo (indicar aqui a graça 
desejada). 
Glorificai-a pelo Coração Imaculado de Maria, que ela 
tão ardentemente amou. Ámen. 
Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

 

  

                                                        
19 Sentimentos da alma : 4 de Dezembro de 1943. 
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DÉCIMO-NONO DIA 

ORAÇÃO INICIAL 

Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração! Ah, Eu dese-
jo-Vos, não tardeis! Vinde enriquecer-me das Vossas gra-
ças; aumentai-me o Vosso santo e divino amor. Uni-me a 
Vós! Escondei-me no Vosso Sagrado Lado! Não quero 
outro bem senão a Vós! Só a Vós amo, só a Vós quero, só 
por Vós suspiro! Dou-vos graças, Eterno Pai, por me ha-
verdes deixado a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-
Vos graças, meu Jesus, e por último peço-Vos a Vossa 
santa bênção! Seja louvado em cada momento o Santís-
simo e Diviníssimo Sacramento da Eucaristia! 

Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

MEDITAÇÃO 

Nova transformação na minha alma. Morreu por com-
pleto aquele pequenino sopro de vida. Já não sinto aque-
la respiração que de longe a longe sentira. Vive em mim a 
dor e essa de toda a qualidade e espécie. Morri, morri 
para o mundo e para as criaturas. Tudo baixou ao túmulo 
para ficar para sempre sepultado. Meu Deus, que horror! 
Já não vivo, só vive a minha dor amada, só vive o meu 
inexplicável martírio. Poderá ele, sem a minha vida, dar 
a vida às almas? Poderei ser ainda útil à humanidade? Ó 
Jesus, ó Jesus, posso assim amar-Vos e consolar o Vosso 
santíssimo Coração? Pobre de mim! Depois do ódio e do 
abandono, depois do esquecimento, do desprezo, baixei à 
minha sepultura, já vivo na eternidade e sem que me 
désseis o meu Paizinho e sem ter de novo aqui a Santa 
Missa. Nunca mais, meu Jesus; nunca mais posso ter 
alegria, a não ser com os olhos em Vós. Podem de novo 
darem-me tudo o que me roubaram, sinto que para mim 
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tudo é morte e que já é tarde para me ser restituído aqui-
lo que eu mais amava e estimava depois de Vós, ó meu 
Jesus. Ai a Santa Missa! O meu director espiritual! E tu-
do mais, meu Jesus, tudo mais! Que horror! Como resis-
tir a tanto? Não fui eu, meu Amado, fostes Vós em mim, 
foi o Vosso Amor. Obrigada, meu Jesus! Continuai a dis-
pensar-me, dai-me força 20. 

ORAÇÃO FINAL 

Trindade Santíssima, fonte de toda a santidade, adoro-
Vos profundamente e agradeço-Vos as virtudes que fizes-
tes refulgir no coração da vossa serva Alexandrina. 
Fazei que eu saiba imitar o seu zelo ardente pela vossa 
glória, infundi no meu coração horror ao pecado, amor 
ardente à Sagrada Eucaristia, e vivo espírito de oração. 
Glorificai já a vossa serva e concedei-me, por sua inter-
cessão, a graça que ardentemente desejo (indicar aqui a graça 
desejada). 
Glorificai-a pelo Coração Imaculado de Maria, que ela 
tão ardentemente amou. Ámen. 
Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

 

  

                                                        
20 Sentimentos da alma : 13 de Maio de 1944. 
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VIGÉSIMO DIA 

ORAÇÃO INICIAL 

Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração! Ah, Eu dese-
jo-Vos, não tardeis! Vinde enriquecer-me das Vossas gra-
ças; aumentai-me o Vosso santo e divino amor. Uni-me a 
Vós! Escondei-me no Vosso Sagrado Lado! Não quero 
outro bem senão a Vós! Só a Vós amo, só a Vós quero, só 
por Vós suspiro! Dou-vos graças, Eterno Pai, por me ha-
verdes deixado a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-
Vos graças, meu Jesus, e por último peço-Vos a Vossa 
santa bênção! Seja louvado em cada momento o Santís-
simo e Diviníssimo Sacramento da Eucaristia! 

Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

MEDITAÇÃO 

Meu Deus, falham-me as minhas forças, o corpo é cinza, 
a dor morre também. Tudo passa, vem a eternidade e eu 
de mãos vazias. Quero chorar, Jesus, sinto que é necessá-
rio banhar o mundo de lágrimas e de sangue. Quero cho-
rar as minhas culpas, quero chorar as do mundo inteiro. 
Quero sofrer, desejo sofrer e sofro e sinto que a dor não é 
minha ; sinto que não sou eu que sofro. Ó miséria, ó mi-
séria. Que ruínas no meu pó, nas minhas cinzas. Trato 
com o meu Jesus friamente, trato com Ele tão de longe. 
Meu Deus, que horror, que distância me separa de Vós ! 
Parece-me não haver nada no mundo que possa condu-
zir-me ao Vosso amor e unir-me para sempre ao Vossa 
divino Coração. Senhor, eu não sou eu, não posso estar 
aqui, esta vida não é minha, Jesus, tende compaixão, não 
Vos retireis de mim, não volteis as costas à mais miserá-
vel das Vossas filhas. Jesus, sou miséria, mas é com esta 
miséria que eu quero amar-Vos, é mesmo assim que eu 
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quero ser Vossa, inteiramente Vossa. Deixai, Jesus, esta 
pobre filhinha desprender seus voos, deixai-me, deixai-
me voar para Vós. O Céu, o Céu, Jesus, criaste-me para 
ele ! Vede as minhas lutas com Satanás. Esta noite ! Meu 
Deus ! Tentou o maldito levar-me ao desespero de salva-
ção. Dizia-me que já me não salvava. 

— Deus já lavrou a sua sentença de condenação para ti. 
Tu queres gozar e podes gozar todos os prazeres à vonta-
de porque já não tens salvação. 

Dava gargalhadas, chamava-me os nomes mais feios e 
dizia-me : 

— Queres salvar as outras almas e não salvas a tua. Estás 
condenada, estás condenada 21. 

ORAÇÃO FINAL 

Trindade Santíssima, fonte de toda a santidade, adoro-
Vos profundamente e agradeço-Vos as virtudes que fizes-
tes refulgir no coração da vossa serva Alexandrina. 
Fazei que eu saiba imitar o seu zelo ardente pela vossa 
glória, infundi no meu coração horror ao pecado, amor 
ardente à Sagrada Eucaristia, e vivo espírito de oração. 
Glorificai já a vossa serva e concedei-me, por sua inter-
cessão, a graça que ardentemente desejo (indicar aqui a graça 
desejada). 
Glorificai-a pelo Coração Imaculado de Maria, que ela 
tão ardentemente amou. Ámen. 
Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

  

                                                        
21 Sentimentos da alma : 20 de Outubro de 1944. 
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VIGÉSIMO-PRIMEIRO DIA 

ORAÇÃO INICIAL 

Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração! Ah, Eu dese-
jo-Vos, não tardeis! Vinde enriquecer-me das Vossas gra-
ças; aumentai-me o Vosso santo e divino amor. Uni-me a 
Vós! Escondei-me no Vosso Sagrado Lado! Não quero 
outro bem senão a Vós! Só a Vós amo, só a Vós quero, só 
por Vós suspiro! Dou-vos graças, Eterno Pai, por me ha-
verdes deixado a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-
Vos graças, meu Jesus, e por último peço-Vos a Vossa 
santa bênção! Seja louvado em cada momento o Santís-
simo e Diviníssimo Sacramento da Eucaristia! 

Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

MEDITAÇÃO 

Já de tarde sentia-me na Cruz ; a alma cravada com o 
corpo, ambos na mesma dor e agonia. A alma levantava 
os olhos ao Céu, nada via a não ser dor e morte, nada 
podia dizer a Jesus. Ele veio, e veio cheio de amor. 

— Vem, minha filha, louca de dor e amor, ao meu encon-
tro. É dor que salva as almas, é loucura de amor por 
mim. Se o mundo conhecesse esta vida de amor, esta 
união conjugal de Jesus com a alma virgem, com a alma 
que escolhe para sua esposa ! Mas não conhece, e porque 
não conhece, calunia-a, despreza-a, persegue-a. Ó minha 
pomba bela, tu és esposa e és mãe, mãe que não deixa de 
ser virgem ; és mãe dos pecadores, são filhos da tua dor, 
filhos do teu sangue que vais perdendo gota a gota, filhos 
do teu amor. Minha filha, lá do Céu muitas vezes ouvirás 
da terra muitos pecadores chamarem-te, aclamarem-te 
pelo doce nome de mãe. Aclamar-te-ão aqueles que se 
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virem livres das garras do demónio e conhecerem que 
foram livres por ti, aproximando-se assim do meu divino 
Coração. Grande amor, ditosa dor que te levou a merece-
res de Jesus tão honrosos e elevados títulos ! 

— Meu Jesus, meu Jesus, que envergonhada e confundi-
da estou. Se eu pudesse ocultar tudo isto ! Se fosse só 
para Vós e para mim ! Confunde-me ouvir isto e ver a 
minha miséria ! 22 

ORAÇÃO FINAL 

Trindade Santíssima, fonte de toda a santidade, adoro-
Vos profundamente e agradeço-Vos as virtudes que fizes-
tes refulgir no coração da vossa serva Alexandrina. 
Fazei que eu saiba imitar o seu zelo ardente pela vossa 
glória, infundi no meu coração horror ao pecado, amor 
ardente à Sagrada Eucaristia, e vivo espírito de oração. 
Glorificai já a vossa serva e concedei-me, por sua inter-
cessão, a graça que ardentemente desejo (indicar aqui a graça 
desejada). 
Glorificai-a pelo Coração Imaculado de Maria, que ela 
tão ardentemente amou. Ámen. 
Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

  

                                                        
22 Sentimezntos da alma : 1 de Dezembro de 1944. 
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VIGÉSIMO-SEGUNDO DIA 

ORAÇÃO INICIAL 

Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração! Ah, Eu dese-
jo-Vos, não tardeis! Vinde enriquecer-me das Vossas gra-
ças; aumentai-me o Vosso santo e divino amor. Uni-me a 
Vós! Escondei-me no Vosso Sagrado Lado! Não quero 
outro bem senão a Vós! Só a Vós amo, só a Vós quero, só 
por Vós suspiro! Dou-vos graças, Eterno Pai, por me ha-
verdes deixado a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-
Vos graças, meu Jesus, e por último peço-Vos a Vossa 
santa bênção! Seja louvado em cada momento o Santís-
simo e Diviníssimo Sacramento da Eucaristia! 

Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

MEDITAÇÃO 

— Minha filha, não vives a vida do mundo, desprendeste-
te de tudo o que é dele. Vives no Céu, vives do que é divi-
no. Os teus caminhos são caminhos de Cristo ; é por isto 
que não és compreendida. Olha, meu anjo, é sublime a 
tua missão ; é a mais rica das missões. Eis a razão porque 
és odiada e perseguida ; odiada por Satanás, pelas almas 
que lhe roubas. Perseguida pelo mundo, porque não 
compreende a vida que vives, o que é a minha vida nas 
almas. Não temas, filhinha, não te é roubado o tesouro 
imenso que com minha Mãe te entreguei. É só para teu 
maior martírio, proveito para as almas e grande glória 
para Mim. Fechei-o com Minha bendita Mãe com chaves 
de oiro ; selámos-te o coração com selos divinos. Que dor 
para o Meu divino Coração ao ver a tua dor. É preciso 
estudar, aprofundar, para compreender a vida de Cristo 
nas almas. Quando te criei, criei-te com tal perfeição, 
perfeição que só podia purificar e desempenhar a missão 
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que há de mais sublime. Assim como já destinei as almas 
que te haviam de guiar, almas que compreendem, almas 
que só vivem a minha vida, a vida íntima comigo. Os que 
cuidam de ti, cuidam de Mim. Era Meu desejo que todos 
os meus discípulos estudassem estas ciências divinas. 
Não as estudam, não as compreendem. Dou-lhes as luzes 
precisas ; tentam apagá-las. Em vão : nada conseguem. 
Em todos os tempos necessitei de vítimas, agora mais do 
que nunca necessito delas. Já te destinei, minha redento-
ra, para nesta época vires ser imolada, época em que a 
humanidade se mergulhou num mar imenso e lodaçal de 
vícios 23. 

ORAÇÃO FINAL 

Trindade Santíssima, fonte de toda a santidade, adoro-
Vos profundamente e agradeço-Vos as virtudes que fizes-
tes refulgir no coração da vossa serva Alexandrina. 
Fazei que eu saiba imitar o seu zelo ardente pela vossa 
glória, infundi no meu coração horror ao pecado, amor 
ardente à Sagrada Eucaristia, e vivo espírito de oração. 
Glorificai já a vossa serva e concedei-me, por sua inter-
cessão, a graça que ardentemente desejo (indicar aqui a graça 
desejada). 
Glorificai-a pelo Coração Imaculado de Maria, que ela 
tão ardentemente amou. Ámen. 
Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

  

                                                        
23 Sentimentos da alma : 22 de Dezembro de 1944. 
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VIGÉSIMO-TERCEIRO DIA 

ORAÇÃO INICIAL 

Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração! Ah, Eu dese-
jo-Vos, não tardeis! Vinde enriquecer-me das Vossas gra-
ças; aumentai-me o Vosso santo e divino amor. Uni-me a 
Vós! Escondei-me no Vosso Sagrado Lado! Não quero 
outro bem senão a Vós! Só a Vós amo, só a Vós quero, só 
por Vós suspiro! Dou-vos graças, Eterno Pai, por me ha-
verdes deixado a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-
Vos graças, meu Jesus, e por último peço-Vos a Vossa 
santa bênção! Seja louvado em cada momento o Santís-
simo e Diviníssimo Sacramento da Eucaristia! 

Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

MEDITAÇÃO 

Não posso pensar nos combates do demónio, tremo de 
horror. Ele arma tantas ciladas para prender-me! Forma 
tantos assaltos à minha alma! Parece-me morrer de dor. 
Ouço a sua voz maldita desafiadora. E quando fica só 
assim! O que mais me aflige é quando ele faz o que há de 
pior. Na manhãzinha de ontem, preparava-me para co-
mungar e logo a alma principiou a sentir os seus assaltos. 
A minha preparação foi um terrível combate. Que vergo-
nha a minha à chegada de Jesus ao meu coração! À voz 
de chamada do demónio vieram muitos demónios. E o 
maldito dizia-me: 

– Tu és o manjar mais delicioso para todos os demónios 
do inferno. Olha como te preparas para comungar. É 
assim que és uma esposa de Jesus! Não és, não és, Ele 
não te quer, és minha, dá-me o teu coração. Se mo deres 
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por vontade, dou-te o mundo com todos os encantos, 
grandezas e prazeres. 

Nesta altura, consegui renovar a Jesus a minha oferta de 
vítima e escrava. 

– Não quero o mundo nem nada que lhe pertença, meu 
Jesus, o que eu quero é não pecar. Amar-Vos só e não 
magoar o Vosso Coração divino. 

O demónio redobrou de raiva. Sentia que o que ele que-
ria era que eu lhe desse de boa vontade o meu coração e 
com ele o mundo. O meu corpo estava desfeito com o 
cansaço. O momento era grave. Ao parecer-me estar tudo 
perdido, não haver remédio para mim, bradei ao céu de 
alma e coração: 

– Pecar não! Valei-me, Jesus! 24 

ORAÇÃO FINAL 

Trindade Santíssima, fonte de toda a santidade, adoro-
Vos profundamente e agradeço-Vos as virtudes que fizes-
tes refulgir no coração da vossa serva Alexandrina. 
Fazei que eu saiba imitar o seu zelo ardente pela vossa 
glória, infundi no meu coração horror ao pecado, amor 
ardente à Sagrada Eucaristia, e vivo espírito de oração. 
Glorificai já a vossa serva e concedei-me, por sua inter-
cessão, a graça que ardentemente desejo (indicar aqui a graça 
desejada). 
Glorificai-a pelo Coração Imaculado de Maria, que ela 
tão ardentemente amou. Ámen. 
Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

 

  

                                                        
24 Sentimentos da alma : 4 de Janeiro de 1945. 
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VIGÉSIMO-QUARTO DIA 

ORAÇÃO INICIAL 

Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração! Ah, Eu dese-
jo-Vos, não tardeis! Vinde enriquecer-me das Vossas gra-
ças; aumentai-me o Vosso santo e divino amor. Uni-me a 
Vós! Escondei-me no Vosso Sagrado Lado! Não quero 
outro bem senão a Vós! Só a Vós amo, só a Vós quero, só 
por Vós suspiro! Dou-vos graças, Eterno Pai, por me ha-
verdes deixado a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-
Vos graças, meu Jesus, e por último peço-Vos a Vossa 
santa bênção! Seja louvado em cada momento o Santís-
simo e Diviníssimo Sacramento da Eucaristia! 

Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

MEDITAÇÃO 

— Minha filha, desce o amor à dor, a luz à noite, à escu-
ridão, às densas trevas. Dor, noite, escuridão e densas 
trevas permitidas por mim. É o remédio, é a medicina 
das almas. Aqui posso descansar, aqui não pode o mun-
do ferir o meu divino coração, aqui recebo tudo, tudo o 
que pode dar uma criatura ao seu Deus; aqui consolo-
me, delicio-me. 

— Meu Jesus, custa-me tanto, tanto ouvir-Vos falar as-
sim. Sou tão miserável, sou só miséria. Como podeis di-
zer isso? Como podeis consolar-Vos, depois de tanta 
maldade e ingratidão que encontrais em mim, para me 
falardes desta forma? 

— Escuta, filhinha amada, não quero, não posso consen-
tir que voltes a dizer-me o que encontro em ti para assim 
te falar. Não posso eu honrar-te com honrosos títulos, 
levar-te à maior altura, à mais alta dignidade? És minha 
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filha, falo do que é meu. És minha esposa, esposa que 
possui as qualidades do seu Esposo, esposa que só ao 
Esposo se assemelha. Enriqueci-te das minhas riquezas, 
elogio e honro as minhas coisas, o que é meu. Tu és a mi-
nha pomba bela, um coração de fogo, fogo que queima, 
fogo que purifica, fogo que atrai a mim os corações, fogo 
que é capaz de incendiar o mundo, o mundo que te con-
fiei, o mundo que é teu. Pede, pede, minha filha, pede 
oração e penitência e emenda de vida, pede, e que peçam 
aqueles que desejam ver o reinado do meu divino cora-
ção. Oh! O que espera o mundo, se não se levanta e se 
reconcilia comigo. 

Jesus levantou-se do meu coração, ergueu as Suas san-
tíssimas mãos, e dos Seus santíssimos olhos corriam lá-
grimas em grande abundância: pareciam duas fontes 25. 

ORAÇÃO FINAL 

Trindade Santíssima, fonte de toda a santidade, adoro-
Vos profundamente e agradeço-Vos as virtudes que fizes-
tes refulgir no coração da vossa serva Alexandrina. 
Fazei que eu saiba imitar o seu zelo ardente pela vossa 
glória, infundi no meu coração horror ao pecado, amor 
ardente à Sagrada Eucaristia, e vivo espírito de oração. 
Glorificai já a vossa serva e concedei-me, por sua inter-
cessão, a graça que ardentemente desejo (indicar aqui a graça 
desejada). 
Glorificai-a pelo Coração Imaculado de Maria, que ela 
tão ardentemente amou. Ámen. 
Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

  

                                                        
25 Sentimezntos da alma : 23 de Fevereiro de 1945. 
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VIGÉSIMO-QUINTO DIA 

ORAÇÃO INICIAL 

Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração! Ah, Eu dese-
jo-Vos, não tardeis! Vinde enriquecer-me das Vossas gra-
ças; aumentai-me o Vosso santo e divino amor. Uni-me a 
Vós! Escondei-me no Vosso Sagrado Lado! Não quero 
outro bem senão a Vós! Só a Vós amo, só a Vós quero, só 
por Vós suspiro! Dou-vos graças, Eterno Pai, por me ha-
verdes deixado a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-
Vos graças, meu Jesus, e por último peço-Vos a Vossa 
santa bênção! Seja louvado em cada momento o Santís-
simo e Diviníssimo Sacramento da Eucaristia! 

Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

MEDITAÇÃO 

— Minha filha, estrela de oiro. O teu brilho vai estender-
se por toda a humanidade. Tu és o sol que estende os 
seus raios doirados para darem vida à terra. o teu sol, os 
raios do teu amor são mais do que oiro, são raios divinos, 
porque passam de mim para ti; vão criar, vão germinar, 
florescer frutos divinos nas almas, fogo divino nos cora-
ções. Tu és a flor pura que plantei no meio do mundo pa-
ra as almas. Cultivei o terreno, plantei-a, para elas vives. 
Sobre todo o mundo vais espalhar a fragrância e o aroma 
mais delicioso. Não vai essa fragrância e esse aroma tão 
longe como o meu divino Coração deseja, porque os ho-
mens tentaram amarfanhar as suas pétalas. Em vão. A 
flor é a minha divina causa, a fragrância, o aroma, são as 
tuas virtudes, as minhas maravilhas em ti. Não há tem-
pestade que a derrote nem que a faça desaparecer. As 
pétalas dessa flor vão voar ao longe, vão correr o mundo 
com o sopro da graça divina. Coragem, minha esposa 
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amada. Confia que não te enganas nem serás por Satanás 
enganada! Velo por ti. Dou-me a ti quanto o desejas, sou 
todo teu. As almas possuem-me na medida que desejam 
possuir-me. Coragem, coragem. Para quê tanto desfale-
cimento? Não amas a tua cruz? Não sabes que estou con-
tigo? És vítima de tudo. Eu aceito tudo, tudo quanto me 
ofereças, e faço que o Espírito Santo te inspire com as 
Suas santas inspirações e ilumine com a Sua luz, para 
encontrares sempre, sempre que me ofereceres. E tudo 
isto por amor a quem? Por amor às almas, para as poder 
salvar. És vítima, és vítima em tudo. Coragem sempre, 
querida filhinha 26. 

ORAÇÃO FINAL 

Trindade Santíssima, fonte de toda a santidade, adoro-
Vos profundamente e agradeço-Vos as virtudes que fizes-
tes refulgir no coração da vossa serva Alexandrina. 
Fazei que eu saiba imitar o seu zelo ardente pela vossa 
glória, infundi no meu coração horror ao pecado, amor 
ardente à Sagrada Eucaristia, e vivo espírito de oração. 
Glorificai já a vossa serva e concedei-me, por sua inter-
cessão, a graça que ardentemente desejo (indicar aqui a graça 
desejada). 
Glorificai-a pelo Coração Imaculado de Maria, que ela 
tão ardentemente amou. Ámen. 
Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

 

  

                                                        
26 Sentimentos da alma : 5 de Maio de 1945. 
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VIGÉSIMO-SEXTO DIA 

ORAÇÃO INICIAL 

Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração! Ah, Eu dese-
jo-Vos, não tardeis! Vinde enriquecer-me das Vossas gra-
ças; aumentai-me o Vosso santo e divino amor. Uni-me a 
Vós! Escondei-me no Vosso Sagrado Lado! Não quero 
outro bem senão a Vós! Só a Vós amo, só a Vós quero, só 
por Vós suspiro! Dou-vos graças, Eterno Pai, por me ha-
verdes deixado a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-
Vos graças, meu Jesus, e por último peço-Vos a Vossa 
santa bênção! Seja louvado em cada momento o Santís-
simo e Diviníssimo Sacramento da Eucaristia! 

Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

MEDITAÇÃO 

– Minha filha, tabernáculo divino, sacrário onde habito, 
prisão de doçura e amor. Prendi o meu coração ao teu, 
ataram-nos os laços do mais santo amor; prenderam-me, 
prenderam-me os teus laços encantadores, laços brilhan-
tes, laços do mais puro e fino oiro. Minha esposa, minha 
esposa, nada há que possa separar-nos, nada há que pos-
sa cortar os laços matrimoniais que nos prendem. Ó mi-
nha pomba bela, minha rainha, meu palácio. Rainha do 
Rei Celeste, palácio da Sua habitação. Minha filha, vida 
de amor, língua de louvor, pureza angélica. Por ti o mun-
do será puro; pela tua língua o mundo Me louvará; pelo 
teu amor seráfico o mundo me amará. Ó pomba, ó bola, 
ó jardim divino, és tu o jardim, eu o jardineiro. És jardim 
de virtudes de encantos, encantaste o meu Coração. És e 
serás sempre o encanto dos pecadores. 
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– Isso, sim, meu Jesus, isso quero eu encantá-los para 
Vós, custe o que custar, meu amor. Peço-Vos a grande 
graça de os fechardes a todos em Vosso Divino Coração; 
não quero que nenhuma alma se perca, não quero, não 
quero, meu Jesus. Eu não Vos nego os sofrimentos, não 
me negueis também as almas 27. 

ORAÇÃO FINAL 

Trindade Santíssima, fonte de toda a santidade, adoro-
Vos profundamente e agradeço-Vos as virtudes que fizes-
tes refulgir no coração da vossa serva Alexandrina. 
Fazei que eu saiba imitar o seu zelo ardente pela vossa 
glória, infundi no meu coração horror ao pecado, amor 
ardente à Sagrada Eucaristia, e vivo espírito de oração. 
Glorificai já a vossa serva e concedei-me, por sua inter-
cessão, a graça que ardentemente desejo (indicar aqui a graça 
desejada). 
Glorificai-a pelo Coração Imaculado de Maria, que ela 
tão ardentemente amou. Ámen. 
Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

 

  

                                                        
27 Sentimentos da alma : 28 de Janeiro de 1945. 
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VIGÉSIMO-SÉTIMO DIA 

ORAÇÃO INICIAL 

Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração! Ah, Eu dese-
jo-Vos, não tardeis! Vinde enriquecer-me das Vossas gra-
ças; aumentai-me o Vosso santo e divino amor. Uni-me a 
Vós! Escondei-me no Vosso Sagrado Lado! Não quero 
outro bem senão a Vós! Só a Vós amo, só a Vós quero, só 
por Vós suspiro! Dou-vos graças, Eterno Pai, por me ha-
verdes deixado a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-
Vos graças, meu Jesus, e por último peço-Vos a Vossa 
santa bênção! Seja louvado em cada momento o Santís-
simo e Diviníssimo Sacramento da Eucaristia! 

Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

MEDITAÇÃO 

Ai quantas vezes sinto lá [no inferno] arder o meu corpo, 
o meu espírito, e todo o meu ser é atormentado pelos 
demónios. E não tenho quem me guie, não tenho quem 
acuda à minha pobre alma. Não há luz que a ilumine; 
todo o céu, todo o mar e terra são trevas. Em cima de 
mim e debaixo de mim. E de dia e de noite este tremendo 
martírio. Que abandono e incertezas, que vida tão duvi-
dosa! De alma e coração feridos, preparei-me para a vin-
da de Jesus a esta pobre morada; preparava-me com tris-
teza; esperava-O com dor e ansiedade. Logo que Ele en-
trou no meu peito, disse-Lhe as minhas mágoas. Sem 
grandes efeitos do Seu amor, ouvi que Ele me dizia: 

— São puros os teus caminhos, minha filha, são cami-
nhos verdadeiros, caminhos reais, escolhidos por mim. É 
grande o teu amor, é grande a tua reparação. Sou eu o 
teu conforto, o teu alimento, a tua vida. Amo-te tanto, 
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tanto, amo-te a mais não poder amar-te; por isso te esco-
lhi os caminhos mais espinhosos, difíceis e delicados, e te 
escolhi a maior missão, a mais bela e sublime. Dá-me 
tudo com santa alegria, com alegria de alma, isso me 
basta. Não penses, minha filha, que me entristeces por 
dares a conhecer a tua dor. Não disse eu: “a minha alma 
está triste até à morte?!” A tua tristeza mostra a tua dor e 
amargura e a sensibilidade do teu coração, mas não quer 
dizer que deixas de viver alegre no teu martírio. Tu dás-
me o maior amor, a maior reparação, a maior alegria. 
Confia em mim. As tuas trevas dão luz ao mundo 28. 

ORAÇÃO FINAL 

Trindade Santíssima, fonte de toda a santidade, adoro-
Vos profundamente e agradeço-Vos as virtudes que fizes-
tes refulgir no coração da vossa serva Alexandrina. 
Fazei que eu saiba imitar o seu zelo ardente pela vossa 
glória, infundi no meu coração horror ao pecado, amor 
ardente à Sagrada Eucaristia, e vivo espírito de oração. 
Glorificai já a vossa serva e concedei-me, por sua inter-
cessão, a graça que ardentemente desejo (indicar aqui a graça 
desejada). 
Glorificai-a pelo Coração Imaculado de Maria, que ela 
tão ardentemente amou. Ámen. 
Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

 

  

                                                        
28 Sentimentos da alma : 16 de Setembro de 1945. 
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VIGÉSIMO-SÉTIMO DIA 

ORAÇÃO INICIAL 

Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração! Ah, Eu dese-
jo-Vos, não tardeis! Vinde enriquecer-me das Vossas gra-
ças; aumentai-me o Vosso santo e divino amor. Uni-me a 
Vós! Escondei-me no Vosso Sagrado Lado! Não quero 
outro bem senão a Vós! Só a Vós amo, só a Vós quero, só 
por Vós suspiro! Dou-vos graças, Eterno Pai, por me ha-
verdes deixado a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-
Vos graças, meu Jesus, e por último peço-Vos a Vossa 
santa bênção! Seja louvado em cada momento o Santís-
simo e Diviníssimo Sacramento da Eucaristia! 

Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

MEDITAÇÃO 

Noite de Natal! Ao nascer Jesus, disse-Lhe muitas coisas, 
sem saber dizer-Lhe nada. Pedi-Lhe muitas graças, mui-
ta luz, sem nada sentir, receber nem ver. Acompanhei-O 
no presépio sem ter vida, sem ter nada para poder fazer-
Lhe companhia. Entreguei-me assim ceguinha ao Seu 
Coraçãozinho e bracinhos pequeninos. De manhã, ao re-
cebê-Lo, tive com Ele os meus desabafos. Fiz-Lhe a en-
trega do meu Pai espiritual, mas queria as Suas promes-
sas realizadas e que toda a minha preocupação era por 
ele, pelas almas e pelos que me eram queridos. Se fosse 
só eu a ser humilhada, nada me afligia. Nesta oferta o co-
ração retalhava-se de mais viva dor. Disse-me Jesus: 

— Sossega, tranquiliza-te, minha filha. Eu aceitei a tua 
oferta e com ela consolaste e alegraste o meu Divino Co-
ração. Aceitei, mas não quero ter sacrifício. Cumprem-se 
as minhas divinas promessas. Confia, manda agora Je-
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sus, governa agora Jesus. Que fazem os homens sem 
mim? Confia, tesoureira de Jesus, sofre dos meus tesou-
ros divinos. Confia neste coração que te ama. Recebe o 
fogo deste coração, louco de amor por ti. Recebe-o a 
transbordar e dá-o aos que tu amas, dá-lho, são mimos 
do céu, são mimos que lhes dou por ti. Enche-os do amor 
e dá-o ao mundo, que é teu 29. 

ORAÇÃO FINAL 

Trindade Santíssima, fonte de toda a santidade, adoro-
Vos profundamente e agradeço-Vos as virtudes que fizes-
tes refulgir no coração da vossa serva Alexandrina. 
Fazei que eu saiba imitar o seu zelo ardente pela vossa 
glória, infundi no meu coração horror ao pecado, amor 
ardente à Sagrada Eucaristia, e vivo espírito de oração. 
Glorificai já a vossa serva e concedei-me, por sua inter-
cessão, a graça que ardentemente desejo (indicar aqui a graça 
desejada). 
Glorificai-a pelo Coração Imaculado de Maria, que ela 
tão ardentemente amou. Ámen. 
Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

 

  

                                                        
29 Sentimentos da alma : 28 de Dezembro de 1945. 
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VIGÉSIMO-OITAVO DIA 

ORAÇÃO INICIAL 

Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração! Ah, Eu dese-
jo-Vos, não tardeis! Vinde enriquecer-me das Vossas gra-
ças; aumentai-me o Vosso santo e divino amor. Uni-me a 
Vós! Escondei-me no Vosso Sagrado Lado! Não quero 
outro bem senão a Vós! Só a Vós amo, só a Vós quero, só 
por Vós suspiro! Dou-vos graças, Eterno Pai, por me ha-
verdes deixado a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-
Vos graças, meu Jesus, e por último peço-Vos a Vossa 
santa bênção! Seja louvado em cada momento o Santís-
simo e Diviníssimo Sacramento da Eucaristia! 

Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

MEDITAÇÃO 

Onde estais, meu Jesus? Para onde fugistes de mim? Eu 
não posso passar sem Vós, meu Jesus. Vede que estou 
sozinha; vede quanto sofre a minha alma. Ela está cega e 
muda, não vê nem sabe dizer o que tem. Tremo de pavor 
e temo vacilar. Não posso dar um passo que não caia 
num poço sem fundo; este poço dá-me a morte. Mais um 
ano é passado, meu Jesus, e eu não posso olhar para trás, 
não vejo outra coisa senão treva atrás e à frente de mim. 
Como passei o meu tempo? Como o empreguei ao vosso 
serviço? Que mal, que mal, meu Jesus! Ó vida, ó vida que 
eu não soube nem sei viver! Que pobre, que miserável, e 
nada sou! Ah, se eu visse, mesmo muito ao longe, uma 
luz que me guiasse para vós! Se eu tivesse no meu pobre 
coração um pouquinho do vosso amor! Nada, nada, meu 
querido Jesus. São as trevas a luz que eu tenho; é o gelo o 
meu amor; é a morte que fala, é o silêncio da morte a 
voz, o brado da minha alma. E o Céu, o Céu, morro de 
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saudades, morro, morro, Jesus. Nada faço para o mere-
cer, nada sofro por vosso amor. A minha oferta, Jesus, a 
minha entrega a Jesus na noite de Natal foi para mim 
mais um fogo de vistas e não um amor sincero a Jesus, 
nem o fim de O consolar. Não sei o que me levou a fazer 
tal entrega; nem compreendo o que Jesus quer com estes 
sentimentos da minha alma. Seja o que for, lancei-me 
nos seus braços divinos como a criancinha sem olhos, 
sem pernas, sem vontade, sem entendimento. É em espí-
rito, nos seus santíssimos braços que me conservo, com o 
coração, a cabeça e todo o corpo em sangue, dilacerado 
pelos espinhos 30. 

ORAÇÃO FINAL 

Trindade Santíssima, fonte de toda a santidade, adoro-
Vos profundamente e agradeço-Vos as virtudes que fizes-
tes refulgir no coração da vossa serva Alexandrina. 
Fazei que eu saiba imitar o seu zelo ardente pela vossa 
glória, infundi no meu coração horror ao pecado, amor 
ardente à Sagrada Eucaristia, e vivo espírito de oração. 
Glorificai já a vossa serva e concedei-me, por sua inter-
cessão, a graça que ardentemente desejo (indicar aqui a graça 
desejada). 
Glorificai-a pelo Coração Imaculado de Maria, que ela 
tão ardentemente amou. Ámen. 
Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

 

  

                                                        
30 Sentimentos da alma : 3 de Janeiro de 1947. 
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VIGÉSIMO-NONO DIA 

ORAÇÃO INICIAL 

Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração! Ah, Eu dese-
jo-Vos, não tardeis! Vinde enriquecer-me das Vossas gra-
ças; aumentai-me o Vosso santo e divino amor. Uni-me a 
Vós! Escondei-me no Vosso Sagrado Lado! Não quero 
outro bem senão a Vós! Só a Vós amo, só a Vós quero, só 
por Vós suspiro! Dou-vos graças, Eterno Pai, por me ha-
verdes deixado a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-
Vos graças, meu Jesus, e por último peço-Vos a Vossa 
santa bênção! Seja louvado em cada momento o Santís-
simo e Diviníssimo Sacramento da Eucaristia! 

Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

MEDITAÇÃO 

Ontem, perto do cair da tarde, vi dois rostos unidos: o de 
Jesus e o de Judas, que deu o beijo traidor em Jesus. Vi 
estes rostos, e eles estavam unidos ao meu. Foi tal a 
amargura que senti com aquela visão. Um rosto tão belo 
e tão puro e outro tão cruel e parecido com Satanás, que 
me levou ao Horto, no qual principiei a ver e a sentir 
Jesus, ora de uma forma, ora de outra. Quando Ele mais 
precisava dos Apóstolos, os seus amigos, companheiros 
de tanto tempo, menos os tinha, maior era a sua despre-
ocupação; dormiam sossegados, a bom dormir. Jesus so-
fria com este afastamento, mas estava contente por eles 
dormirem. Prostrado por terra, em agonia, banhado em 
sangue, levanta-se depois. E eu sentia-O na minha alma, 
gravado bem profundamente, os Seus cabelos ensopados 
e as gotas do Seu divino sangue a correrem ainda mais, 
muito mais. Sentia os Seus divinos olhos abertos, levan-
tados ao Céu. E em meu coração sentia os Seus lábios a 



64 
 

repetirem, uma e outra vez: Pai, Pai, Pai, afasta-Me este 
cálice, se é possível; mas faça-se a Tua vontade; Eu quero 
morrer para dar a vida. Nestes momentos Jesus tinha a 
formosura de Jesus. A Sua calma estava jubilosa de tanto 
sofrer. Que alegria a de Jesus, por dar a vida por nós! 
Veio Judas de encontro ao Horto, ali beijou o rosto ino-
cente, e, logo, todos os soldados caíram por terra. Jesus, 
entregue aos seus maus-tratos, mais ainda do que até ali, 
se viu dos seus amigos abandonado; fugiram, deixaram-
No sozinho 31. 

ORAÇÃO FINAL 

Trindade Santíssima, fonte de toda a santidade, adoro-
Vos profundamente e agradeço-Vos as virtudes que fizes-
tes refulgir no coração da vossa serva Alexandrina. 
Fazei que eu saiba imitar o seu zelo ardente pela vossa 
glória, infundi no meu coração horror ao pecado, amor 
ardente à Sagrada Eucaristia, e vivo espírito de oração. 
Glorificai já a vossa serva e concedei-me, por sua inter-
cessão, a graça que ardentemente desejo (indicar aqui a graça 
desejada). 
Glorificai-a pelo Coração Imaculado de Maria, que ela 
tão ardentemente amou. Ámen. 
Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

 

  

                                                        
31 Sentimentos da alma : 30 de Maio de 1947. 
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TRIGÉSIMO DIA 

ORAÇÃO INICIAL 

Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração! Ah, Eu dese-
jo-Vos, não tardeis! Vinde enriquecer-me das Vossas 
graças; aumentai-me o Vosso santo e divino amor. Uni-
me a Vós! Escondei-me no Vosso Sagrado Lado! Não 
quero outro bem senão a Vós! Só a Vós amo, só a Vós 
quero, só por Vós suspiro! Dou-vos graças, Eterno Pai, 
por me haverdes deixado a Jesus no Santíssimo Sacra-
mento. Dou-Vos graças, meu Jesus, e por último peço-
Vos a Vossa santa bênção! Seja louvado em cada momen-
to o Santíssimo e Diviníssimo Sacramento da Eucaristia! 

Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

MEDITAÇÃO 

Hoje [15 de Agosto], de manhãzinha, toda ferida, com a 
cruz aos ombros, caminhei para o Calvário com um so-
frimento inexplicável, que a minha cegueira não sabe 
ver. Sobre mim, sobre a minha cruz foi a mesma monta-
nha de quinta-feira. Não podia respirar; desfalecida. 
Atraíram-me ao cimo da montanha ânsias de amor, ân-
sias de dar a vida. Fui crucificada, e, no alto da cruz, um 
brado incessante subia ao Céu, subia e não entrava, pa-
recia-me o Eterno Pai não ter de mim compaixão. O san-
gue corria de todas as minhas chagas, a regar o solo do 
Calvário. O meu brado doloroso e moribundo ecoava ao 
fundo da montanha. O brado de Jesus quase a expirar 
ecoou, fez-se sentir em meu coração. Nesta dor expirei 
com Ele. Jesus não demorou, falou-me depressa, depres-
sa, de novo, deu vida à minha alma. Senti, como se o azul 
do firmamento pousasse sobre o meu peito e o Céu se 
abrisse. 
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― Minha filha, desce a ti o Céu, vem a ti Jesus, o Jesus 
que em ti habita, o Jesus que fez do teu coração o Sacrá-
rio, do teu peito o palácio da Sua habitação Desce a ti o 
Céu, vem receber a fragrância dos teus sofrimentos, do 
teu martírio; vem receber a reparação que tens dado ao 
Meu divino Coração. Repara; está curado, já não tem 
chaga; foi a tua dor o bálsamo que a curou. 

O Coração divino de Jesus estava sem espinhos, sem 
sangue; todo ele era fogo, só amor. (…)De repente, vi 
grande multidão de Anjos que formavam alas. De cima 
formavam-se quase unidos, e, em baixo, separavam-se a 
mais larga distância. Por entre elas descia a Mãezinha 
sentada num trono, coroada Rainha, vestida de branco e 
manto azul. Pousou junto de mim. Tomou-me em Seus 
braços, uniu a mim o Seu rosto 32. 

ORAÇÃO FINAL 

Trindade Santíssima, fonte de toda a santidade, adoro-
Vos profundamente e agradeço-Vos as virtudes que fizes-
tes refulgir no coração da vossa serva Alexandrina. 
Fazei que eu saiba imitar o seu zelo ardente pela vossa 
glória, infundi no meu coração horror ao pecado, amor 
ardente à Sagrada Eucaristia, e vivo espírito de oração. 
Glorificai já a vossa serva e concedei-me, por sua inter-
cessão, a graça que ardentemente desejo (indicar aqui a graça 
desejada). 
Glorificai-a pelo Coração Imaculado de Maria, que ela 
tão ardentemente amou. Ámen. 
Pai Nosso, Ave Maria, Gloria 

  

                                                        
32 Sentimentos da alma : 15 de Agosto de 1947. 
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CRONOLOGIA 
da vida da Alexandrina 

1904 

30 de Março – Alexandrina Maria da Costa, a "Alexan-
drina de Balasar", nasce no Lugar de Gresufes (na casa 
do avô), freguesia e paróquia de Balasar (Santa Eulália), 
concelho da Póvoa de Varzim (distrito do Porto) e Arci-
prestado de Vila do Conde (Arquidiocese de Braga e Dis-
trito do Porto). 

É a 2.ª filha de Maria Ana da Costa (nascida em Balasar, 
a 22 de Janeiro de 1877, e falecida na mesma freguesia a 
24 de Janeiro de 1961). 

O seu pai chamava-se António Gonçalves Xavier (nascido 
em Balasar, a 28 de Abril de 1875, e falecido na Póvoa de 
Varzim, a 5 de Outubro de 1944). 

2 de Abril – Alexandrina é baptizada na Igreja paroquial 
de Balasar, pelo pároco Padre Manuel de Sousa, no dia 
de Sábado Santo. 

O Padrinho é o seu tio materno Joaquim António da Cos-
ta, e a Madrinha uma senhora de Gondifelos (Vila Nova 
de Famalicão), de nome Alexandrina Rosa de Campos. 

1911/1912 

De Janeiro de 1911 a Julho de 1912 – Frequenta, du-
rante pouco mais de um ano, a Escola Primária Mónica 
Cardia, na Póvoa de Varzim, ficando somente com a 
Primeira Classe. 

Celebra a sua Primeira Comunhão na Igreja Matriz (Nos-
sa Senhora da Conceição) da Póvoa de Varzim; sendo o 
Padre Álvaro de Campos quem a prepara para esse dia. 
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D. António Barbosa Leão, Bispo do Porto, confere-lhe o 
Sacramento da Confirmação na Igreja Matriz de S. João 
Baptista, em Vila do Conde.  

1913 

Aplica-se ao trabalho para ganhar o sustento.  

Foi membro do grupo coral da Paróquia e catequista. 

Primeiras manifestações do seu amor pela oração men-
tal. 

Num dia de festa, em Gondifelos, juntamente com a sua 
irmã Deolinda e uma prima de nome Olívia, Alexandrina 
fez a sua primeira Confissão geral, com Frei Manuel das 
Santas Chagas. 

Apesar da Alexandrina ser conhecida então como “ma-
ria-rapaz”, ao escutar na igreja o sermão sobre uma "ida 
espiritual ao Inferno", logo pegou nos seus soquinhos, e 
só não fugiu dali porque mais ninguém se levantou, mas 
disse para si mesma: «Ao Inferno é que eu não vou! 
Quando todos caminharem para lá, eu vou-me embora!». 

1916 

Adoece com o tifo e recebe os últimos Sacramentos (Ex-
trema Unção). 

A mãe coloca-lhe nas mãos o Crucifixo e ela responde: 
«Não é (bem) este que eu quero, mas Jesus Eucarístico». 

1918 

Sábado Santo (Março) de 1918 – Estando, com a sua ir-
mã Deolinda, em casa da mãe (no lugar do Calvário, on-
de viveu quase toda da vida...), Alexandrina, com 14 anos 
de idade, atira-se de uma das janelas (do 1.º andar para o 
quintal, com uma altura de cerca de 4 metros...), perse-
guida por um homem que queria abusar dela, salvaguar-
dando assim heroicamente a sua virgindade. 
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O traumatismo, causado por essa violenta queda, provo-
ca-lhe uma paralisia física gradual e muito dolorosa. 

Ainda serve em casa de um vizinho, mas pouco tempo 
depois deixa o trabalho para sempre, devido ao agrava-
mento da sua doença. 

Passa alguns meses na Póvoa de Varzim, para tratamen-
to. 

1922 

Faz a primeira viagem ao Porto para ser examinada pelo 
médico especialista, Dr. Abel Pacheco, o qual prevê pos-
teriormente (em 1923) que a sua doença não terá cura. 
Fica de cama durante 5 meses. 

1924 

27 de Março – Segunda viagem ao Porto, onde o médico 
especialista, Dr. João de Almeida, diagnostica e confirma 
a sua paralisia. 

Junho – Toma parte, com grande sacrifício, no Congres-
so Eucarístico de Braga. 

1925 

14 de Abril – Já paraplégica, acama definitivamente. 

Sem saber como, oferece-se como vítima, e começa a pe-
dir o amor ao sofrimento. 

Maio – Inicia os seus meses de Maria, celebrados com 
solenidade em honra de Nossa Senhora. 

1928 

Peregrinação paroquial a Fátima, o que lhe provoca o de-
sejo de uma cura milagrosa, e organiza novenas por essa 
intenção. 

Pouco tempo depois, resigna-se com a sua doença, sendo 
então seduzida por um novo ideal, que a leva a exclamar: 
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«Jesus está prisioneiro no Sacrário; também eu sou 
prisioneira!». 

Compõe o “Hino aos Sacrários”, e inicia a sua oferta de 
“florinhas” para a Reparação Eucarística. 

1931/1932 

Primeiros fenómenos místicos de Alexandrina. 

Sente que a sua Missão é (como veio a confirmar-se): 
"Sofrer, Amar e Reparar" (1931). 

1933 

3 de Julho – O Pároco de Balasar, que lhe levava a Sa-
grada Eucaristia todos os dias, é substituído pelo Padre 
Leopoldino Rodrigues Mateus, que inicialmente lhe dá a 
Comunhão só nas primeiras sextas-feiras de cada mês. 

16 a 19 de Agosto – Dá-se o primeiro encontro com um 
sacerdote jesuíta, o Padre Mariano Pinho, homem piedo-
so e culto (que fizera estudos na Bélgica e na Áustria), e 
torna-se no seu 1.º Director Espiritual. 

Mais tarde, viria a ser impedido de visitá-la, e chega 
mesmo a ser “exilado” para o Brasil, onde continuaria a 
trocar correspondência com ela. 

18 de Outubro – Inscreve-se nas “Filhas de Maria”, rece-
bendo então a sua Fita. 

20 de Novembro – É celebrada pela primeira vez a Euca-
ristia (Santa Missa) no seu quartinho. 

Neste mesmo mês, começa o sofrimento pela perda dos 
bens materiais: A casa onde mora é hipotecada. 

1934 

4 de Setembro – O Demónio começa a atormentá-la na 
sua imaginação e no seu espírito. 
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6 de Setembro – Jesus fala com Alexandrina pela primei-
ra vez, e convida-a à Sua Paixão (Primeira Crucifixão 
Mística). 

Emite o voto de fazer sempre o que for mais perfeito (em 
total conformidade com a Vontade de Deus). 

8 de Setembro – Jesus torna-se o seu Mestre. 

5 e 6 de Outubro – Promessa do Desposório espiritual 
com Jesus. 

11 de Outubro – Convite de Jesus à Missão de Vítima: 
«Ajuda-me na redenção do género humano». 

14 de Outubro – Escreve com o próprio sangue o jura-
mento de Amor a Jesus. 

20 de Dezembro – Jesus confia-lhe os Sacrários e os pe-
cadores. 

1935 

Maio – Começa a devoção das “Florinhas” para Nos-sa 
Senhora – florinhas escritas por ela, com a respectiva 
Consagração à Virgem Maria no final do mês. 

30 de Julho – Ouve Jesus a manifestar-lhe, pela primeira 
vez, a Consagração do Mundo ao Coração Imaculado de 
Maria (CIM). 

Jesus ordena, depois, que o seu Director Espiritual es-
creva ao Papa, para esse fim. 

Decorre a Guerra Civil Espanhola. 

1936 

7 de Junho – Festa da Santíssima Trindade: Tem a expe-
riência da sua primeira Morte Mística. 

11 de Setembro – O Padre Mariano Pinho escreve ao 
Santo Padre Pio XI, através do seu Secretário de Estado 
Cardeal Pacelli, futuro Papa Pio XII. 

1937 
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Finais de Abril – Alexandrina encontra-se, aparentemen-
te, às portas da morte, tendo perdido completamente os 
sentidos durante várias horas, após duríssimos sofrimen-
tos. 

Após a recuperação, o Pároco passa a levar-lhe a Sagrada 
Comunhão todos os dias. 

Durante dezassete dias não consegue engolir nada, ex-
cepto a Sagrada Hóstia. 

31 de Maio – O Padre António Durão, S.J. (enviado pela 
Santa Sé), examina Alexandrina, sobre o seu pedido para 
a Consagração do Mundo, e fica bem impressionado. 

Desde Julho a 7 de Outubro – Perseguições por parte do 
Demónio, com manifestações visíveis, atirando-a da ca-
ma abaixo, e vários outros fenómenos diabólicos. 

Quando acaba essa forma de perseguição, começa outra 
mais oculta, mas dolorosíssima. 

A Sr.ª D. Fernanda dos Santos, de Lisboa, socorre a ex-
trema pobreza material da Alexandrina (e da sua famí-
lia). 

1938 

Maio – Os Bispos portugueses reúnem-se em Fátima. 

Junho – O Padre Mariano Pinho, S.J., solicita aos Bispos 
para escreverem ao Papa, conforme o pedido de Jesus, 
de modo a que o Mundo fosse consagrado ao Coração 
Imaculado de Maria. 

Segundo exame da Santa Sé a Alexandrina, feito pelo 
Cónego Manuel P. Vilar (natural de Terroso). 

3 de Outubro – Pela primeira vez, Alexandrina vive e 
sofre (misticamente) a “PAIXÃO DE CRISTO”, que se re-
petirá todas as sextas-feiras, até 20 de Março de 1942 – o 
período “visível” da Paixão. 



73 
 

Nos anos seguintes e até à sua morte (de 1942 a 1955...), 
ela continuou a viver a Paixão de Cristo, mas de modo 
íntimo/oculto. 

Nesses momentos — durante os “êxtases” da Paixão, — 
Alexandrina readquiria miraculosamente os movimentos 
de todo o seu corpo, e normalmente rezava ajoelhada na 
sua cama, em direcção à Igreja paroquial de Balasar. 

Simultaneamente – de 1942 a 1955 –, iniciou o seu 
igualmente prodigioso “JEJUM ABSOLUTO”, que durou 
esses mesmos longos e muito penosos treze últimos a-
nos, nada ingerindo de alimentos sólidos e líquidos, para 
além da Comunhão diária. 

6 de Dezembro – Terceira viagem ao Porto para tirar 
radiografias (Dr. Roberto de Carvalho). 

Em seguida, estadia no Colégio das Filhas de Maria Ima-
culada, e exame por parte do Dr. Pessegueiro. 

26 de Dezembro – Exame pelo professor Elísio de Mou-
ra, psiquiatra. 

1939 

20 de Janeiro, 13 de Junho e 28 de Junho – Jesus pre-
diz-lhe a Segunda Guerra Mundial, como castigo de gra-
ves pecados da humanidade. 

Alexandrina oferece-se como Vítima pela Paz. 

20 de Março – Jesus prediz-lhe, a respeito do novo Pon-
tífice Pio XII: «É este Papa que consagrará o Mundo ao 
Coração Imaculado de Minha Mãe». 

16 de Junho – Festa do Sagrado Coração de Jesus: Ale-
xandrina pede ao Papa, por escrito e pela última vez, a 
Consagração do Mundo ao Coração Imaculado de Maria. 

1940 
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4 de Julho – Alexandrina oferece-se como Vítima, com 
outras almas do mundo e em união com Nossa Senhora, 
para obter a Paz, em especial para Portugal. 

Jesus aceita a oferta e afirma-lhe categoricamente: «Por-
tugal será salvo». 

Médicos e Autoridades Eclesiásticas (sobretudo de Bra-
ga) questionam e duvidam da veracidade dos fa-ctos 
místicos de Alexandrina. 

Alexandrina era “portadora de uma afecção ou com-
pressão medular (‘mielite’), como causa da sua para-
plegia”. 

5 de Setembro – Escreve ela própria, com grande sacrifí-
cio, uma carta ao Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel 
Cerejeira, e outra a Salazar. 

Outubro – Alguns Bispos de Portugal, incentivados pelo 
Padre Mariano Pinho, procuram juntar o testemunho da 
Irmã Lúcia (de Fátima), pedindo-lhe que escrevesse ao 
Santo Padre Pio XII. 

22 de Outubro – A Irmã Lúcia reza para orientar-se so-
bre o que fazer, dado que a Imaculada Conceição apenas 
lhe pedira para que fosse consagrada a Rússia ao Seu 
Imaculado Coração. 

E agora o próprio Jesus, durante a oração, confirma à 
Irmã Lúcia esse pedido feito através da Alexandrina. 

6 de Dezembro – Jesus assegura-lhe que o Santo Padre 
seria poupado fisicamente aos horrores da Guerra, mas 
que teria moralmente muito que sofrer. 

1941 

29 de Janeiro – Dá-se o primeiro encontro oficial com o 
Dr. Manuel Augusto Dias de Azevedo, que fi-cará a ser o 
seu “médico providencial”, até à morte da Alexandrina 
(em 1955). 
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1 de Maio – O Dr. Manuel Azevedo convida o Dr. Abel 
Pacheco a examiná-la novamente. 

15 de Junho – Quarta viagem ao Porto, onde é reexami-
nada pelo Dr. Gomes de Araújo. 

29 de Agosto – O Padre José Alves Terças assiste ao Êx-
tase da Paixão, põe-no por escrito e publica-o (contra a 
vontade da Alexandrina, pois ela preferia que esses fe-
nómenos místicos ficassem ocultos). 

1942 

7 de Janeiro – Perde o seu primeiro Director Espiritual, 
Padre Mariano Pinho, S.J., que a visita em jeito de des-
pedida. 

20 de Janeiro – O Padre Pinho dá-lhe como Confessor o 
Padre Alberto Gomes. 

20 de Março – Alexandrina revive, pela última vez de 
modo activo, a Paixão de Cristo, até aí visível com ade-
quados movimentos, diálogos e gemidos de extrema dor, 
pois participava intimamente de todos os sofrimentos de 
Jesus. 

Simultaneamente, começa o seu “jejum total”, com anú-
ria. 

27 de Março – Piora muito de saúde e administram-lhe 
os últimos Sacramentos (Extrema Unção), pois receava-
se a sua morte iminente. 

A partir desse crucial momento e ao longo dos 13 anos e 
7 meses, que medeiam até à sua morte física (em 
13/10/1955), vive em jejum absoluto, não conseguindo 
alimentar-se mais de quaisquer sólidos nem líquidos, 
para além da Sagrada Comunhão diária. 

3 de Abril – Sexta-Feira Santa, entra na segunda “morte 
mística”, extremamente dolorosa, porque assiste a uma 
espécie de destruição e incineração do próprio corpo, até 
24 de Outubro de 1944. 
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Dita então (3/04/1942) as suas últimas disposições, per-
suadida de que vai morrer — exactamente no início do 
“jejum completo e anúria”... 

Em lugar da sua Paixão ao vivo, profundamente dolorosa 
e muito demorada, Alexandrina tem, de agora em diante, 
os êxtases normais das sextas-feiras, que são uma nova 
forma de Paixão oculta, menos penosa e mais abreviada. 

31 de Outubro – Recebe de Fátima um telegrama do Pa-
dre Mariano Pinho, anunciando-lhe que, em Roma, o 
Santo Padre Pio XII fez, finalmente, a Consagração do 
Mundo ao Coração Imaculado de Maria, em língua por-
tuguesa, com especial menção à Rússia. 

E foi precisamente após essa mesma Consagração do 
Mundo que a vivência da Paixão de Cristo deixou de ser 
visível e tão dolorosa, passando a ser vivida apenas no 
seu íntimo. 

1943 

10 de Junho a 20 de Julho – Fica internada num Hospi-
tal, “Refúgio de Paralisia Infantil”, na Foz do Douro, on-
de é observada, pelo Dr. Gomes de Araújo, no respeitante 
ao “jejum total e anúria”. 

11 de Outubro – Jesus confirma-lhe que Portugal será 
livre da Guerra. 

31 de Outubro – Sofre espiritualmente as penas do Pur-
gatório. 

1944 

16 de Junho – É publicado o parecer da Comissão nome-
ada pelo Arcebispo de Braga. 

21 de Junho – Dá-se o primeiro encontro oficioso com o 
Padre Humberto Pasquale, sdb., Salesiano. 



77 
 

25 de Junho – O Arcebispo de Braga emana uma circular 
ordenando silêncio sobre os presumíveis factos extraor-
dinários e sobrenaturais ligados à Alexandrina. 

Durante o Verão, surgem críticas e calúnias contra a sua 
vida mística. 

15 de Agosto – Alexandrina inscreve-se entre os Coope-
radores Salesianos. 

8 de Setembro – O Padre Humberto Pasquale toma ofi-
cialmente a sua Direcção espiritual. 

24 de Outubro – Sente-se como verdadeiro Sacrário da 
Santíssima Trindade. 

Dezembro – Num êxtase, Jesus chama-lhe “Mãe dos 
pecadores”, e, como com Maria, fecha-lhe a Humanidade 
no coração, para confiar-lha. 

1945 

19 de Março (Dia de S. José) – Mensagem para as Famí-
lias: “Imitar a Família de Nazaré”. 

20 de Maio – Colóquio em que Jesus estabelece misti-
camente a união íntima do Seu Coração com o coração 
da Alexandrina. 

1 de Setembro – Novas e grandes manifestações da sua 
transformação em Cristo. 

1946 

3 de Outubro – É colocada sobre duras tábuas (tais eram 
as dores em leito macio), e assim permanecerá até à 
morte, como na cruz. 

24 de Novembro – Novo exame dos Teólogos, e também 
de um médico ateu, o que a deixa em estado extrema-
mente doloroso. 

25 de Dezembro – Uma cartinha importante ao Menino 
Jesus, em que renuncia à realização de pedidos de inte-
resse pessoal feitos a Deus sobre a sua própria vida e 
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saúde, identificando-se assim mais plenamente com a 
Vontade Divina. 

1947 

20 de Julho – Sentindo-se muito mal, como que às por-
tas da morte, escreve a sua Carta-testamento aos pecado-
res, voltando a oferecer os seus sofrimentos e a sua vida 
para a conversão dos mesmos. 

1948 

14 de Julho – Escreve uma cartinha aos pecadores para 
ser colocada no seu jazigo. Trata-se do seu segundo Tes-
tamento espiritual. 

23 de Setembro – Perde o seu segundo Director Espiri-
tual, o Padre Humberto Pasquale, que se despede dela 
antes de regressar a Itália. 

Dezembro – Recebe, pela primeira vez, a visita do Secre-
tário do Arcebispo de Braga, Padre Sebastião Cruz. 

1949 

2 de Setembro – Jesus promete-lhe chamar muitos pe-
cadores ao seu túmulo e convertê-los. 

2 de Outubro – Maria pede-lhe para prender a Ela as 
Almas com o Santo Rosário. 

1950 

14 de Abril – 25º Aniversário do seu acamamento defini-
tivo. 

1952 

Durante este ano, aumenta espantosamente o número 
das pessoas que visitam a Alexandrina. 

O Arcebispo de Braga emana nova Circular proibindo 
tais visitas. 

Em fins de Novembro, porém, a proibição é anulada e a 
afluência dos visitantes aumenta ainda mais. 
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1953 

19 de Março – Dia de S. José, recebe em audiência 570 
pessoas, idas a Balasar em todos os meios de transporte. 

9 de Maio – Recebe quase duas mil pessoas, falando cer-
ca de dez horas diárias. 

5 de Junho – Recebe perto de cinco mil pessoas, e no dia 
10 quase seis mil, tendo sido contados 180 automóveis e 
muitas dezenas de camionetas. 

Depois destas audiências, aos grupos de cinquenta pes-
soas aproximadamente, foi-lhe perguntado se sentia-se 
cansada, e ela responde: “Poderia receber outras tantas”. 

20 de Novembro – Jesus chama à habitação da Alexan-
drina "Calvário dos pecadores". 

25 de Dezembro – Último êxtase público. 

Verificaram-se, ao longo deste ano de 1953, numerosos 
êxtases cantados, tendo sido alguns deles registados em 
fita magnética. 

Está a cumprir-se a promessa: Aproxima-se o fim. 

Visão da Santíssima Trindade. 

1954 

9 de Abril – 12.º Aniversário do seu jejum total. 

1955 

7 de Janeiro – Jesus prediz-lhe a morte: «Estás no teu 
ano...». 

13 de Outubro – Alexandrina Maria da Costa “voa” para 
o Céu, num “êxtase de amor”, como lhe prometera Jesus, 
com 51 anos de idade, na sua casa do Calvário (Balasar), 
por volta das 20 horas e 30 minutos. 
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CRONOLOGIA DA CAUSA 
DE BEATIFICAÇÃO E CANONIZAÇÃO 

1965 

O salesiano director espiritual de Alexandrina, a convite 
do Arcebispo de Braga, inicia o processo diocesano sobre 
as virtudes de fama e santidade de Alexandrina. 

1966 

Recolhem-se os escritos enviados a muitos destinatários. 

1967 

Abre-se o processo diocesano sobre todos os escritos e 
começam a ser interrogadas, pelo tribunal eclesiástico, 
48 testemunhos. 

1973 

Presente o Postulador Geral dos Salesianos, encerra-se o 
processo diocesano. 

A 21 de Maio são abertas, pela Sagrada Congregação, as 
duas caixas de escritos da Serva de Deus. 

1976 

A 30 de Novembro, o segundo teólogo dá também ele o 
seu voto positivo. 

1977 

A Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé dá o “Nihil 
obstat” para tratar a causa. 

1978 

18 de Julho, aos restos mortais da Alexandrina são trans-
feridos do cemitério e colocados na capela preparada 
para os receber, na igreja paroquial de Balasar. 
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A Sacra Congregação para as Causas dos Santos, por de-
creto, aprova os escritos da Serva de Deus. 

No mês de Setembro a Postulação publica o “Summari-
um”, onde estão consignados todos os testemunhos reco-
lhidos durante o processo diocesano. 

1979 

“Cartas Postulatórias” são pedidas pela Conferência 
Episcopal de Portugal, aos Cardeais, Bispos e eminentes 
personalidades da Igreja para pedir ao Santo Padre a 
beatificação de Alexandrina Maria da Costa. 

1983 

31 de Janeiro: é assinado o decreto da introdução da cau-
sa de beatificação junto da Sacra Congregação para as 
Causas dos Santos. 

1991 

8 de Janeiro: é apresentado oficialmente à Sacra Con-
gregação para as Causas dos Santos, pelo “Rapporteur” 
um longo importante volume intitulado “Positio super 
virtutibus”. Neste volume estão colacionados todos os 
documentos para que possa ser declarada a heroicidade 
das virtudes da Serva de Deus. 

1996 

21 de Janeiro: é reconhecida a heroicidade das virtudes: 
à Alexandrina é dado o título de Venerável. 

2003 

20 de Dezembro: é aprovado o milagre que permite a 
beatificação. 

O Documento do Vaticano diz: 

“CIDADE DO VATICANO, 20 de Dezembro de 2003. 
Esta manhã, na Sala Clementina, na presença do Santo 
Padre, dos Membros da Congregação para as Causas 
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dos Santos e dos Postuladores das ditas Causas, foram 
promulgados 10 Decretos: 

O Cardeal José Saraiva Martins, Prefeito da Congrega-
ção, leu um discurso consagrado às vidas dos futuros 
Servos e Servas de Deus. 

– Venerável Serva de Deus Alexandrina Maria da Cos-
ta, leiga portuguesa e membro da União dos Coopera-
dores Salesianos (1904-1955)”. 

2004 

25 de Abril: Solene beatificação, em Roma, pelo Santo 
Padre João Paul II, da Venerável Alexandrina Maria da 
Costa. 
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