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APRESENTAÇÃO 

O Concílio Va ticano 11 afirma que os 

santos são para todos os cristãos um exem
plo na sua caminhada terrena. 

Urge, por isso, incrementar a difusão 
das suas biografias e colocá-las principal
mente nas mãos dos jovens e adolescentes. 

Consciente desta responsabilidade mis

sionária (sem bons cristãos não há mis
sionários}, a Editorial Missões solicitou à 
EDITORIAL APOSTOLADO MARIANO (Es
panha), autorização para traduzir uma sé
rie de pequenas biografias de santos, o 
que gentilmente lhe foi concedido. 

Embora destinadas às criança s, estas 
pequenas biografias não deixarão de ser 
proveitosas igualmente aos a dultos. 

Numa ou noutra, a história confunde
-se com a lenda. Ma s a lenda, no fim de 
contas, é também, uma maneira de fazer 
história: laudativa, ao sabor da imagina
ção, elogiosa. o o mas que tra duz, de outra 
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maneira, a vida do biografado. 

Possa esta colecção, que propositamen
te começamos por Santa Isabel de Portu
gar' fazer com que muitos conheçam e 
tomem por modelo aqueles que, no meio 
de vária s vicissitudes, nos precedera m  
com o sinal da fé e, agora, gozando as 
alegria s da perfeita comunhão com Deus, 

nos esperam para participarmos sem fim 
da mesma felicidade. 

P. Januário dos Santos 
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INFANTA DE ARAGÃO 

Nascimento 

É edificante e bela a vida de Santa 
Isabel, lnfanta de Aragão e Rainha de 
Portugal! 

Nasceu em Saragoça, no castelo da Al
jaferia, no ano do Senhor de 1271. 

Foi sua mãe D. Constança, filha de 
Manfredo, rei da Sicília e seu pai D. Pe
dro, Infante herdeiro do Rei de Aragão. 

O anúncio do nascimento ds lnfanút de Amgílo encheu de 
júbilo toda a Cotte. 
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Por parte do pai, era neta de Jaime I, 
o Conquistador, e pelo lado da mãe, de
Frederico 11, Imperador da Alemanha. 

Também por parte da mãe era sobrinha 
da Rainha Santa Isabel da Hungria, a jo
vem duquesa de Turíngia, que tinha mor
rido no dia 19 de Novembro de 1231, 
apenas com vinte e quatro anos de idade, 
e que, quatro anos mais tarde, em 1235, 
foi .elevada aos altares pelo Santo Padre 
Gregório IX. 
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A menina, recllm-na.cida, 6apre.snt11d11 110 Rei, .eu pai, 
D. Pedro. 

A candura e beleza de lubel ara todo o enCllnto do Rei. 

Por devoção e recordando a santa da 
sua família, · colocaram-lhe no baptismo o 
nome de Isabel, que significa em hebraico, 
cheia de Deus, recebendo o baptismo na 
catedral de Seo, em Saragoça. 

Não foi filha única. O. Constança deu à 
luz, mais cinco filhos: os Infantes D. Alon
so, D. Jaime, D. Fradique, D. Pedro e D. 
Violante. 

O carisma que mais resplandece em 
Isabel, desde o nascimento, e que se man
tém por toda a vida, foi o de pacificadora, 
o de colocar em harmonia a própria
família. 
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Assim, o seu nascimento, foi motivo 
para que o pai e o avô se reconciliassem, 
pois havia muito tempo que andavam de 
relações cortadas. 

A sua educação 

D. Jaime, subjugado pelo encanto da
quela netinha, influenciou os pais para 
que a sua educação fosse ministrada no 
próprio palácio de Barcelona. 

Via-se claramente, e o tempo encarre
gou-se de demonstrá-lo depois, que o céu 
tinha dotado de graças especiais esta 
menina. · 

Sabemos que os santos não nascem 
santos. Mas é certo que o ambiente, as 
circunstâncias, e sobretudo, a correspon
dência à graça divina, fazem com que cer
tas almas, que Deus escolhe e ama com 
predilecção, caminhem, com passo firme e 
seguro, nesse caminho que as leva ao 
grau de santidade que o Senhor lhes 
destinou. 

Esmerava-se o avô de Isabel para que 
ela se formasse nos princípios da religião 
cristã, ensinando-a a rezar, a meditar e a 

lO-

A esmersds Bducsçíio cristã que recsbis is-ss msnifsstsndo em 
vsrisdss devoções. 

venerar as imagens do Senhor, da Virgem 
e dos Santos. 

Sinal evidente de que estes ensma
mentos penetravam no seu terno coração 
era o facto de, ainda menina, se afligir e 
chorar quando lhe mostravam uma ima
gem de Nossa Senhora das Dores. Se 
chorava com essa visão, logo o pranto 
acabava quando era motivado por uma 
traquinice ou teimosia e lhe apontavam 
uma imagem de Nossa Senhora ou o cru
cifixo. Fixando-os logo deixava de chorar 
pensando que as suas dores nada eram 
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em comparação com as de Jesus ou de 
Nossa Senhora. 

D. Jaime, entusiasmado, sem poder 
conter a sua alegria, disse dela, um dia: 

- Será a mais nobre e honrada mu
lher que ja ma is saiu ou há-de sair da 

Rea l Casa de Aragão. 
Barcelona teve a sorte de vê-la crescer. 

No Palácio Maior passou a meninice esta 
encantadora princesinha. Das torres con
templava, sem duvida, muitas vezes as 
maravilhas do mar, do céu e da cidade. 

Teve o grande privilégio de modelar a 
alma na Corte da poderosa, exemplar e 
magnífica Casa de Aragão. 

Um nota de franciscanismo 

Por esta data o Ministro Geral da Or
dem Franciscana, Frei Jerónimo de Ascoli, 
que mais tarde seria Papa com o nome de 
Ni.colau IV, visitou D. Jaime.

O Rei, que era muito devoto de São 
Francisco de Assis, aproveitou a ocasião 
para apresentar-lhe a graciosa infanta, 
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que contava apenas três anos de idade, e 
pediu-lhe que a abençoasse em nome do 
Seráfico Patriarca, S. Francisco, uma vez 
que era seu sucessor. 

O Mestre Geral fê-lo com alegria e 
ternura e ficou- encantado com os dotes 
extraordinários que a inocente menina já 
então manifestava. 

Morte de D. Jaime 

D. Jaime, já há muito que se vinha 
sentindo mal de saúde. Agravando-se a 
doença e não se vendo esperança imedia-

A par da cuidadou formação cristi, a lnfanta exercit11va-H nos 
trablllhos domésticos principalmente em bordados e costura. 
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ta de cura, a Casa Real trasladou-se para 
Valência, cidade onde então se encontrava 
o Rei.

Aqui morreu o ilustre avô de Isabel, 
não sem antes ter pedido que trouxessem 
junto do seu leito a infantazinha, a quem 
tanto amava, para· dar-lhe o último beijo. 
Foi no dia 27 de Julho de 1276� Contava 
a menina cinco aninhas de idade. 

A D. Jaime, além de "Conquistador", 
chamaram-lhe "O Santo", porque tinha 
fundado mais· de duas mil igrejas, e foi 
co-fundador, juntamente com S. Pedro No
lasco e São Raimundo de Penhaforte, da 
Celeste, Real e Militar Ordem das Mercês 
para a Redenção dos Cativos. 

A sua morte, exéquias, orações e sen
tidos pêsames, tudo se ia gravando inde
levelmente no coração da pequena infanta 
Isabel. 

Coroação de D. Pedro 111 

Meses depois, em Outubro, a Corte re
gressou a Saragoça, para as solenes ceri
mónias da coroação de D. Pedro. 

Estas cerimónias sumptuosas efectua-

14 -

ram-se com toda a pompa, no dia 15 de 
Novembro, na Igreja do Salvador. 

Admirada e curiosa, a menina contem
plava a coroação do próprio pai, · D. Pedro 
111, o Grande, que, desde aquele momento, 
começava a chamar-se e a ser Rei. 

No dia seguinte realizou-se a coroação 
da mãe, D. ·constança de Sicília. Quem 
lhe impôs � coroa foi o próprio marido, D. 
Pedro. 

O palácio de Aljaferia e toda ,Çt· cidade 
viveram em ambiente extraordinariamente 
festivo, esse dia celebrando-o com tor
neios de cavalos e jogos em que o povo 
participou com visível contentamento. 

A infanta rezava fervorosamente pela 
prosperidade de um reinado que começava 
com augúrios tão felizes, o que levou o 
seu pai, D. Pedro, a afirmar que a filha Isa
bel era o Anjo da Guarda dos seus Estados. 

Como distribuía o tem po 

Tendo regressado a Barcelona, a lnfan
ta contin uou recebendo uma esmerada 
educação. 

Tinha o tempo todo muito bem distri-
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Muito cedo menife•tou um11 tema devoção ,.,.. com 
NoUII StHJhore. 

buído, tanto em trabalhos como em horas 
de lazer, de tal modo que fiava, cosia, 
bordava, lia livros devotos e da vida dos 
santos, recitava os salmos, exercitava-se 
nas diversas práticas piedosas e recebia 
noutras disciplinas a conveniente instrução. 

Nos momentos de recreio, ia procurar 
os criados, socorridos por seu pai a quem 
dava esmolas recebendo como agradeci
mento, uma prece em que e les pediam ao 
céu que derramasse abundantes bênçãos 
sobre aquela angélica criatura. 

RAINHA DE PO RTUGAL 

Desposórios 

Quando chegou à idade de doze anos, 
não lhe faltavam pretendentes de diversas 
Cortes da Europa pedindo-lhe a mão, tão 
conhecida era já pelos seus dotes. 

Ela, porém, devotíssima como era de S. 
Francisco de Assis, teria desejado ingres
sar e viver para sempre entre as pobres e 
humildes filhas de Santa Clara. 

Mas, na vontade dos pais, Isabel vê a 
vontade de Deus. 

Consente casar-se com D. Diniz de Por
tugal, jovem Rei que tinha apenas vinte 
a nos de idade e era neto de Afonso X, o 
Sábio. 

Mas impunha uma condição: que ter
minasse a guerra que D. Diniz fazia contra 
a sua Mãe e contra o seu irmão. 

O Rei acede a este desejo da lnfanta, 
faz as pazes e acabam-se, por algum tem
po, as lutas, gozando Portugal, todo o Por
tugal, de grande paz e tranquilidade. 

E a Sereníssima lnfanta D. Isabel, pe-



rante os embaixadores de Portugal e 
outras notáveis testemunhas, no Palácio 
Maior, em Barcelona, subscreveu a acta 
dos desposórios que decidia o resto da 
sua vida. Dizia assim: "Eu, Isabel, t;lha do 

Excelente Rei de Aragão, entrego o meu 
corpo, como mulher legítima, a vós D. Di
niz, por graça de Deus, Rei de Portugal e 

dos Algarves, embora ausente, ma s como 
se estivesses presente. " 
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As primeiras festas dos Despos6rios com D. Diniz. Rei de 

Portugal. realizarsm-li6 com toda 11 pomp11. em Barcelona. 

A boda celebrou-se com a pompa e so
lenidade próprias das grandes cerimónias 
régias. Tudo isto aconteceu no dia 11 de 
Fevereiro de 1282, 

Em sinal de submissão beijou a mão 
dos pais e recebeu as devidas homena
gens de todos os presentes. 

A caminho do novo Reino 

Poucos dias depois, a comitiva que de
via acompanhar a nova Rainha de Portu
gal, pensou colocar-se a caminho. 

Chegou a hora da despedida, sempre 
sentida e dolorosa. Recebeu um prolonga
do e terníssimo abraço da Mãe. O mesmo 
faz o Rei, seu pai, que lhe disse em forma 
de bênção: 

"O Omnipotente e poderoso Senhor e 
Deus nosso, que te criou e guardou para 
estas boda s e para que fosses Rainha, 
com a sua divina virtude e poder, dirija o 

teu caminho e te guie pa ra o teu esposo. 
Este mesmo Senhor que em minha casa 
te amou e guardou e te deu a graça de 
sere.s amada por todos, enca minhe a tua 

-19 



viagem para que seja próspera e feliz nos 

lugares por onde passares. Ele mesmo or
dene a tua vida para que sejas agradável 

aos homens e mais ainda a Deus . .  Seja do 
agrado da sua divina Majestade que te
nhas paz com o teu marido, até ao fim 
dos teus dias ou velhice". 

Por último, afastando-se dela, disse: 
- Filha, dou-te a minha bênção, e 

Deus te conceda sempre as suas maiores 
bênçãos". · 

Ap6s um ternfssimo sbrsço ds Mse. recebeu s blnçso do Rei. 
seu Psi. 
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D. Pedro acompanhou-a até aos limites 
de Aragão, em companhia de muitos cava
leiros da nobreza portuguesa, catalã, ara
gonesa e valenciana, com nutrida escolta 
militar. 

Fizeram grande parte do caminho em 
palanquim (espécie de esteira oriental) ou 
em cavalgaduras ricamente ajaezadas. 
Descansavam em mosteiros e castelos ou 
nas próprias tendas que traziam consigo. 

No limite de Castela esperava-a o Rei 
D. Sancho, o qual, não podendo acompanhá
-la pessoalmente, fez-se representar pelo 
infante D. Jaime, seu irmão, a quem deu 
muita gente armada para protecção de tão 
excelsa Rainha. 

Assim chegaram a Portugal. À entrada, 
entre as personagens ilustres que tinham 
acudido a esperá-la, encontrava-se o in
fante D. Afonso, irmão do Rei. 

Com nova escolta, caminharam até 
Bragança. Detiveram-se aqui, para, na 
igreja do Convento de S. Francisco, agra
decer a Deus, o feliz êxito da primeira 
parte de uma extensa caminhada. 

Depois, em Trancoso, encontrou-se com 
o Rei D. Diniz, pela primeira vez, e aqui,
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Em Trancoso, encontrou-se com o Rei D. Diniz. Ali foram con
firmadas e ultimadas as cerim6nias nupciais. 

no dia 24 de Junho de 1283, foram con
.firmadas e ultimadas as cerimónias nup
ciais. 

A corte deteve-se alguns dias, para ce
lebrar dignamente tão faustoso aconteci
mento e, depois, seguiu, para Coimbra 
onde continuaram os jogos, torneios e fes
tas populares. 

Portugal inteiro exultou de alegria pois 
tinha uma Rainha que era um verdadeiro 
tesouro. 

A sua maneira de viver 

A sua ocupação favorita continuava a 
ser, sobretudo durante a parte da tarde, 
os trabalhos: cosia, bordava e preparava 
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paramentos para as igrejas pobres. Nestes 
trabalhos era acompanhada pelas camarei
ras, amas e donzelas. 

A Rainha possuía uma grande bagagem 
intelectual, e principalmente linguística, 
pois supõe-se que tenha aprendido as lín
guas castelhana, italiana, catalã, francesa 
e, agora, ultimamente, a portuguesa. 

Procurava cumprir fielmente as obriga
ções do seu novo estado. Presidia às so
lenidades oficiais, banquetes e recepções; 
assistia às audiências e recebia as visitas 
dos seus súbditos, pois sentia-se e afirma
va-se responsável pelo seu bem-estar e 
salvação. 

A sua vida, numa palavra, era para to
dos um exemplo. Não usava vestidos 
pomposos nem era dada a diversões ou 
prazeres mundanos. Rapidamente, com 
muita sabedoria, ia conquistando na Corte, 
a simpatia e o respeito geral. 

As pessoas que mais de perto a ser
viam e acompanhavam eram: sua aia, D. 
Betaza, de origem grega, filha do Conde 
de Ventimilla e neta do Imperador do 
Oriente, Teodoro Láscaro Terceiro, e a 
aragones Dona Maria Jiménez Coronel, 
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assim como a Marquesa Rodriguez. 
Foi seu primeiro confessor Frei Pedro 

Serra, da Ordem de Nossa Senhora das 
Mercês. Sucederam-lhe Frei Estevão de 
Santarém e Frei Salvador Martins, da Or
dem da Santíssima Trindade. 

Em companhia do Rei, costumava visi
tar cidades, vilas e mosteiros. No de Alco
baça, dos monges cistercienses, viveram 
vários dias. Como recordação desta visita, 
D. Diniz mandou construir, pagando-o in
teiramente, o chamado "Claustro do 
Silêncio". 

Morte de D. Pedro 111 

Um dia do ano de 1285, chegou à cor
te a triste notícia do falecimento;· em Villa
franca de I Panadês, no dia 1 O de Novembro, 
de D. Pedro 111, Rei de Aragão. 

Foi profundo o pesar de D. Isabel por
que a viagem tão longa· lhe impedia de 
dar o último beijo a seu pai. 

Mas consolava-se ao saber que o arce
bispo de Tarragona o tinha absolvido de 
uma excomunhão que pesava sobre ele, 
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por causa da expedição que tinha realiza
do à Sicília em 1282, e que tanto tinha 
desgostado o Papa Martinho IV. 

Nascimento da lnfanta Dona Constança 

Dois anos depois, contando a Rainha 
dezassete anos de idade, nasceu a lnfanta 
D. Constança, o q1,.1e foi motivo de grande 
regozijo para todas as cidades e vilas do 
Reino. 

D. Isabel observava que a consciência 
moral dos indivíduos se debilitava cada dia 
mais por causa da excomunhão que pesa
va sobre Portugal. 

O nascimento de Dona Constanç11 e de Dom Afonso encheu de 
júbilo o conçíio da Rainha e do Rei. 
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E, com um acto admirável, conseguiu 
que D. Diniz convocasse Cortes Gerais, 
dando assim ocasião à Igreja para que 
pudesse expor os seus agravos. 

Resultado de todas estas diligências foi 
a assinatura da Concordata de 1289, entre 
Portugal e a Sé Apostólica. 

Outro dos êxitos de D. Isabel foi a 
criação da Universidade de Lisboa, transfe
rida depois, em 1208, para Coimbra, 

Nascimento do Infante O. Afonso 

O nascimento do Infante D. Afonso, 
sucessor da coroa portuguesa, encheu de 
júbilo o coração da Rainha. 

D. Afonso nasceu a 8 de Fevereiro de 
129 1, quando a Rainha tinha apenas vinte 
anos de idade. 

Desavenças co m o Rei 

D. Diniz, seu marido, pelos muitos do
tes de que era dotado, tinha ganhado os 
cognomes de Rei Prudente, Rei Liberal, 
Rei Lavrador, Rei Poeta e Pai da Pátria, 
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mas não era muito fiel no que diz respeito 
ao matrimónio, não obstante ter por mu
lher uma santa esposa. 

A tolerante e santa Rainha sofria em 
silêncio estas liberdades e pedia constan
temente a Deus que o Rei se emendasse 
deste gravíssimo pecado. 

Viram-na chorar muitas vezes. Outras 
vezes procurou atalhar estes desvios do 
marido. 

Uma dessas vezes foi muito divulgada 
e causou grande escândalo. A Rainha sa
bia que o Rei tinha combinado uma aven
tura de amor, em determinada casa de 
campo. 

Por sebes e carreiros, distribuiu a Rai
nha D. Isabel um grupo de fiéis servido
res, bem providos de tochas. 

Quando o Rei, camuflado na sua capa, 
deslizava entre· as sombras, acenderam-se 
de repente todos aqueles fachos. 

Surpreendido e cheio de furor, D. Diniz 
queria castigar os atrevidos cortesãos. 
Mas, nesse preciso instante, apareceu a 
Rainha dizendo-lhe: 

- A  culpa é minha e só minha, Se
nhor! Só quis iluminar uma alma que an-
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da nas trevas e parece ter perdido o 
caminho certo. 

O pagem caluniador 

Outro acontecimento extraordinário foi 
o do pagem cáluniador. Para distribuir as
suas esmolas secretas, valia-se a Rainha 
de um pagem da sua confiança, o qual, 
em virtude de tão delicado ofício, ela re
cebia, por vezes, sozinho e fora de horas. 

Um outro pagem invejoso, ao serviço 
do Rei, teve conhecimento do caso e 
denunciou-o, caluniando-o a D. Diniz. O 
rei ac

'
reditou na calúnia levantada. 

Um pegam de confisnçe do Rei scuu-e a calunia-a maldou
menta perante o Soberano. 
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E começou a planear o modo mais efi
caz de acabar com a vida do suposto de
linquente. Passeando pelas imediações de 
Coimbra, viu um forno de cal e surgiu-lhe 
uma ideia macabra de vingança: 

Chamou o dono do forno e disse-lhe: 
- Amanhã, muito cedo, ao primeiro 

homem que chegar aqui dizendo que de
ves cumprir as ordens do Rei, prende-o e, 
assim atado, lança-o ao fogo, para dentro 
do forno. É um acto bárbaro mas conve
niente ao bom andamento do Reino. Este 
homem deve ser sacrificado. 

Ficas obrigado a guardar o mais rigoro
so segredo deste acontecimento, caso con
trário, mandar-te-ei executar também a ti. 

Na manhã seguinte, ao romper da ma
drugada, D. Diniz chamou o pagem confi
dente e esmoler da Rainha e enviou-o 
com a combinada mensagem, ao proprie
tário do forno de cal. 

Mas o piedoso pagem, quando ia a 
caminho, ouviu tocar o sino para a missa, 
e devoto como era, resolveu entrar na 
igreja para participar na Santa Missa. 
Dispunha-se a sair, quando se apercebeu 
de que ainda iam celebrar-se mais missas. 
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Pensou de si para consigo: o recado do 
Rei não deve ser tão urgente que me im
peça de participar nas outras missas. Ain
da é tão cedo! .. . Seguiu-se uma terceira 
missa e o piedoso pagem não quis deixar 
perder a oportunidade de participar no 
Santo Sacrifício. Poucas vezes lhe era 
concedida a grande graça de participar em 
três missas num só dia! 

Já o sol raiava, quando D. Diniz, mor
dido pela curiosidade e pelo remorso, 
mandou chamar o pagem caluniador e 
deu-lhe este recado: 

-Vai a tal parte (indicou-lhe, em por
menor, o local exacto) e aí encontrarás 
um homem atarefado a queimar cal num 
forno. Quando chegares, dirás apenas que 
vens da parte do Rei e farás esta simples 
pergunta: 

- Já cumpriste a ordem do Rei? 
Ao ouvir tal pergunta, o homem pos

sante, sem mais investigações, lançou-se 
contra ele, atou-o de pés e mãos e 
lançou-o, sem dó nem piedade, no forno 
ardente. Eram ordens explícitas do Rei que 
urgia cumprir. 

Pouco tempo depois, chegou o pagem 
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esmoler da Rainha, que se tinha demora
do a participar nas missas. Com toda a 
candura perguntou: 

- "O Rei manda saber se já cumpriste 
a ordem que te deu ontem". 

- Sim! Vai e diz ao Rei que a sua or
dem foi rigorosamente cumprida. Já o en
treguei ao demónio e ao seu poder. 

Quando D. Diniz viu chegar o pagem 
esmoler da Rainha e quando ouviu da sua 
boca o que o homem do forno lhe tinha 
dito, compreendeu como são altos e mis
teriosos os desígnios de Deus. Ficou abso
lutamente convencido da inocência da 
esposa e do providencial castigo do infeliz 
caluniador. 

Um milagre de S. Luís, Bispo 

A rainha pertencia à família de vanos 
santos, entre eles, S. Luís de Anjou, Bispo 
de Tolosa (França), seu primo. 

Este franciscano, filho do Rei Nápoles, 
falecido aos vinte e três anos de idade, 
acabava de ser canonizado pelo Papa João 
XXII, no ano de 1317: 

Dona Isabel sentia grande confiança e 
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devoção para com elé e recomendava a D. 
Diniz que também tivesse essa confiança 
e devoção e o invocasse em todas as 
ocasiões. 

Aconteceu que, um dia,· o Rei saiu à 
caça, internou-se num bosque Imenso, e 
de repente, encontrou-se perante um urso 
enorme que avançava contra ele com in
tuitos de quem tentava devorá-lo. 

Encomendou-se a S. Luís, que lhe apa-· 
receu nesse momento, e lhe disse: 

- Porque temes? Lança mão do punhal 
que trazes à cinta e mata a fera. O Rei 
acreditou nas palavras da aparição, fez 
como lhe tinha sido mandado e, depois de 
ter matado a terrível fera, postrou-se por 
terra, deu graças ao Senhor, por ter sido 
I i bertado da morte certa. 

A Rainha ao ter conhecimento do su
cedido, não cabia em si de contente por 
este favor concedido por S. Luís. · 

Rigoroso método de vida 

Santa Isabel continuava obs·ervando 
aquela vida discipl inada cujos .princípios 
tinha aprendido nas Cortes de Aragão e 
da Catalunha. 

1?-

Participava diariamente na Missa, fazia 
uma longa meditação que partilhava com 
as donzelas, falava sempre das coisas da 
alma e devotas. 

Jejuava a pão e água todas as sextas 
feiras do ano e ainda nas vigílias das fes
tas do Senhor, da Santíssima Virgem e 
dos Apóstolos. Observava, com todo o ri
gor, as chamadas quatro quaresmas tradi
cionais: a da Semana Santa, a da Assun
ção de Nossa Senhora, a de S. Miguel e ·a 
do Advento. 

Sob as suas vestes, de Rainha, trazia, 
dissimuladamente, ásperos cilícios, que lhe 
causavam enorme sofrimento que ela ofe
recia pela conversão do marido e dos 
pecadores. 

O milagre das Rosas 

Continuava praticando as obras de 
caridade. 

Uma noite de inverno, levava escondida 
no vestido, debaixo do manto, uma boa 
quantidade de moedas para socorrer, os 
pobres envergonhados. 

Encontrou-se, de improviso, com o Rei 
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que lhe perguntou: 
-Que levais aí, Senhora? 
- Levo rosas! - respondeu a Rainha. 
-Rosas neste tempo de frio?! 
A Rainha abriu então o manto e apare

ceu um grande e belo ramo de rosas fla
grantes e louçãs. 

Este milagre, o mais popular de Santa 
Isabel, foi cantado por vários poetas por
tugueses. Transcrevemos, entre muitos, 

Levo roiUisl 

34 -

este belo poema de João de Lemos: 

As rosas de Santa Isabel 

Onde ides, correndo asinha, , 
Onde ides, bela Rainha 
Onde ides, correndo assim? 
Porque andais fora dos Paços? 
Que peso levais nos braços? 
Oh' o· . . '") . 1ze1-mo agora a m1m . ... 

El-rei pergunta, e se espanta; 
À nossa Rainha Santa 
Pergunta el-rei Dom Diniz, 
Que, de indústria, 2 portas fora, 
Pelos caminhos, agora, 
De indústria encontrá-la quis. 

À Santa, regalos novos, 
Frutas, Rão, e carne, e ovos, 
No regaço e braços seus, 
Sem cuidar ser supreendida, 
la levar farta vida· 
Aos pobrezinhos de Deus. 

1 - A pressa. Esta palavra hoje usa-se apenas na poesia. - 2 - De propósito. de caso 

pensado. 
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Por veze•, n6o tendo dinheiro, pageve eo• operirio• dendo-lhe• 
ro•• que • tnm.tormeVllm em dinheiro . . .  

Coram-lhe as faces formosas, 
E responde: - "Levo rosas . . .  " 
Dom Diniz deitou-lhe a mão, 
Ao regaço, de repente; 
Mas de rubra cor virente 
Só rosas lá viu então!. . .  

36-

Como o tempo era passado, 
Nos jardins, no monte e prado, 
De rosas e toda a flor, 
El-rei, cheio de piedade, 
Nas rosas da caridade 
Viu a bênção do Senhor! 

E daquele rosal dela 
Tirando uma rosa bela, 
Que guardou no peito seu, 
Disse-lhe: - "Em paz ide agora, 
Que eu me encomendo, Senhora, 
À Santa, ao Anjo do Céu". 

* 
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DONA ISABEL, 
ANJO DE PAZ 

Já dissémos que uma das maiores qua
lidades que brilhou nesta Rainha, durante 
toda a sua vida, foi a de pacificadora. 

Conseguiu fazer a paz na família, logo 
quando nasceu, e, depois, novamente, ao 
contrair matrimónio com o Rei D. Diniz. 

Empenhou-•e na Concordar. com a Santa S •. 
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Em Fuente Guina/do conS8f1uiu um acordo entre castelhanos e 
portugueses. 

Contribuiu para isso a Concordata com 
a Santa Sé celebrada no ano de 1289. 

Em Fuente Guinaldo, manteve conver
sações durante três dias com a Governa
dora de Castela, D.  Maria de Molina, 
assinando, ao fim, um acordo de paz entre 
castelhanos e portugueses. 

Para que chegassem a este acordo 
convocou o marido, D. Diniz, o genro, D. 
Fernando de Castela e o irmão, D. Jaime 
11 de Aragão. Com a presença destes três 
monarcas e com a dela, as conversações 
de Tarazona chegaram a bom termo. 

40 -

Desterrada em Alenquer 

A primeira vez que o filho, o Infante D. 
Afonso, se revoltou contra o pai, a Rainha 
conseguiu libertá-lo de uma emboscada 
que o Rei lhe tinha preparado. 

Irritado, D. Diniz, desterrou D. Isabel 
para Alenquer, com muito pesar de todos 
os portugueses. 

Naquela solidão viveu vida muito ama r
ga, numa frase sua. Ficou impedida de in
tervir para resolver qualquer assunto da 
nação. 

Mas ela soube aproveitar esse desterro 
para intensificar a vida de piedade. 

Pela própria mão, dava de comer dia
riamente a treze leprosos e visitava tam
bém os doentes das redondezas. 

Lançou igualmente os fundamentos da 
igreja do Espírito Santo de Alenquer. 

Conta-se que, não podendo pagar aos 
operários em dinheiro, retribuia-lhes o sa
lário dando-lhes rosas, que milagrosamen
te, se transformavam em moedas de ouro. 

O Rei, cheio de remorsos por tanta 
crueldade, e, ao mesmo tempo, compade-
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Sofreu um duro golpe com o denerro pare Alenquer ordenado 
pelo próprio Rei. 

cido pela bondade, doçura, caridade e re
signação da Rainha, concedeu-lhe, final
mente, a liberdade. 

Libertada, o seu primeiro acto foi re
conciliar o pai com o filho. 

O Papa escreveu-lhe por este motivo, 
uma carta toda cheia de elogios e bênçãos. 

Rainha na Batalha de Alvaiade 

Dezoito meses após este acontecimen
to, o príncipe voltou a revoltar-se contra o 
pai. 

Postos frente a frente os dois exércitos 
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inimigos, em Alvaiade, começou a feroz 
batalha. 

Quase misteriosamente, passado pouco 
tempo, apareceu cavalgando numa forte 
mula, uma animosa mulher que todos vi
ram ser a própria Rainha. Os projécteis 
mortíferos respeitavam-na, enquanto ela 
acenava a todos e convidava a fazer a 
paz. 

D. Diniz e D. Afonso, impressionados 

No regresso de Alenquer, D. Diniz pediu-lhe perdão. 
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pela presença da Rainha no fragor da ba
talha, ali mesmo entram em acordo, 

Quase misterioiSIJmente, D. IISIJbel apareceu na batalha de Vai
verde cavalgando uma poSISIJnte mula. 
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abraçam-se e D. Afonso, dobrando os joe
lhos, pede perdão e a bênção do pai. 

D. Afonso retira-se para Albuquerque 

Para evitar novos enfrentamentos em 
Portugal, a Rainha determina tratar seria
mente do assunto com o marido, e pedir
-lhe, de todo o coração, que afaste de si o 
filho bastardo, D. Afonso Sánchez, causa 
de ciúmes e das rebeldias do príncipe 
Afonso, o herdeiro. 

Custou muito ao Rei esta decisão. Mas, 
depois de falar com D. Afonso Sánchez e 
com a Rainha, acedeu ao seu desejo. Ao 
despedir-se, D. Afonso beijou-lhe a mão, e 

Dom Afonso. ao retirar-se para Albuquerque, beija a mão da 
Rainha. 
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retirou-se para a vila de Albuquerque, em 
Castela. 

Aconteceu isto em 1324. E, novamen
te, graças a D. Isabel, Portugal gozou um 
período de paz. 

Enfermidade e morte do Rei 

Um ano depois da batalha de Alvaiade, 
caiu o Rei gravemente doente. 

Aquela bendita esposa cuidava dele 
com desvelo e abnegação tão grandes que 
o Rei chegou a perguntar-lhe um dia: 

- Senhora, pretendeis que a morte 

D. Diniz tinha um carácter intempestivo, ousado e guerreiro. 
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Durante a doença do rei, a Santa Rainha prodigalizou-lhe as 
maiores atenções e carinhos. 

nos leve os dois ao mesmo tempo? 
- Se assisti e cuidei de tantas pessoas 

que não eram da minha família, o que 
não farei por vós, meu amado esposo? 

O rei, nessa altura, tinha tão alta con
sideração por aquela santa mulher que a 
nomeou sua testamenteira. E explicitou a 
razão: 

- Porque estou certo de que fará por 
mim e pela minha alma tudo o que puder 
e deve fazer. 

Por fim, no dia sete de Janeiro do ano 
de 1325, aos sessenta e quatro anos de 
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idade e quarenta e seis de reinado, o Rei 
morreu em Santarém, depois de beijar o 
crucifixo que lhe oferecera a esposa, D. 
Isabel. 

Foi sepultado no mosteiro de S. Diniz 
de Odivelas, por ele mandado construir al
gum tempo antes para os monges de Cis
ter, em acção de graças ao céu por ter 
saído incól ume do encontro que tivera 
com um urso, numa caçada, como já atrás 
referimos. 
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D. ISABEL, 
RAINHA E VIÚVA 

Após a morte de D. Diniz, D. Isabel re
uniu os cortesãos e falou-lhes nestes 
termos: 

- Quero que vos deis conta de que, ao 
mesmo tempo que perdestes o Rei, per
destes também a Rainha. Com esta frase 
manifestava a sua intenção de se afastar 
do mundo. 

Ingressa na Ordem Terceira 
de Penitência 

À imitação da sua tia avó, Santa Isabel 
de Hungria, ingressou na Ordem Terceira 
de Penitência de S. Francisco de Assis, e 
vestindo o hábito de Clariss9, refugiou-se 
nos aposentos que possuía junto do Con
vento de Santa Clara, em Coimbra. 

Ali recebeu uma relíquia da verdadeira 
cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, que 
lhe enviou o Santo Padre o Papa João 
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XXII, acompanhada de uma carta de pê
sames, em que a consolava, lhe mandava 
a sua bênção e lhe dizia: 

- "Vós sabeis que o exterior das coi
sas humanas passa porque é corruptível, e 

que nada do que nasce debaixo do sol, 
tem fundamento sólido". 

Peregrina de Compostela 

Naquele mesmo verão, uma vez cum
pridas as últimas vontades do marido, de
terminou ir em peregrinação a Santiago 
de Compostela. 

Acompanhada de limitado número de 
criados, saiu, sem dizer nada a ninguém, 
nem comunicar o rumo ou o destino da 
sua viagem. 

Fê-lo em liteira. Quando divisou a ca
tedral, vestiu-se de peregrina, passando 
assim despercebida durante os primeiros 
dias. 

Mas quando, na festividade do Apóstolo 
Santiago, fez a doação de uma coroa de 
ouro ao Arcebispo, engastada de pedras 
preciosas, roupas de valor, copiosas esmo-
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Na primeira peregrinação a Santiago de Compostela ofereceu 
ao Art:6bispo uma linda coroa engastada de pedras preciosas. 

las e outras ricas prendas, foi descoberta 
como sendo D. Isabel, Rainha de Portugal. 

O Prelado ofereceu-lhe um báculo e 
uma murça muito preciosos e ordenou 
que a nobreza a acompanhasse até à 
fronteira. 

Diz um cronista que "tinha ficado satis

feita a sua devoção, mas não se saiu bem 
a contento a sua humildade". 

No ano seguinte, apesar de contar já 
sessenta e cinco anos, voltou a realizar 
esta mesma peregrinação mas de maneira 
muito diferente. 

Fez a pé, e por jornadas, todo o cami-
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A segunda peregrinação a Compostela fê-la a pá. acompanhada 
apenas por mulheres. 

nho, acompanhada apenas por mulheres e 
guardando num pequeno alforge o alimen
to que lhe davam como esmola. 

Desta maneira pôde satisfazer as suas 
ânsias de devoção, voltando feliz ao con
vento, por ter podido dar excelentes ex
emplos de edificação com os seus actos. 

Intervém novamente pela paz 

Parecia que não voltaria a sair mais 
daquele santo retiro, quando se inteirou 
das desavenças entre o seu filho Afonso 
de Portugal e o genro deste, Afonso de 
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Castela. 
Percorreu trinta léguas de distância, 

debaixo de um calor tórrido de Junho para 
ir até Estremoz e ali exortar à reconcilia
ção, uma vez mais, os desavindos sogro e 
genro. 

Não chegou, infelizmente, a saber que 
este seu esforço tinha sido em vão, abso
lutamente inútil. 

Para fazar 11 paz percorreu trint• lllguas. debaixo da um 
sol inclsments. para ir até Estremoz. 
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Santa Morte da Rainha 

Uma febre tenaz começou a devorar a 
Rainha, consequência, ao que parece, de 
um abcesso num dos braços. 

Recebeu o viático de joelhos em terra, 
vestida com o hábito de clarissa. 

E aos quatro de Julho de 1336, quase 
já a expirar, ergueu-se prontamente e dis
se à Rainha Beatriz que a assistia: 

- Filha, levanta-te e sai a receber essa 
Senhora que vem consolar-me. 

54-

- Mãe, de que Senhora falais? - res-

D. Afon.o de Portug•l e D. Afon•o de C••tel•, 
genro de•te, jut11m • f»Z. 

pondeu a nora, pois não via nada. 
- Pois, como?! - replico u Isabel, 

transfigurada - não vês essa Senhora de 
vestes brancas, tão formosa?! 

Pouco depois murmurava aquela sua 
oração tão querida: "Maria, Mãe de graça, 
Mãe de Misericórdia, defendei-nos do ini-

' 

migo e ampa rai-nos na hora da nossa 
morte". 

Cerrou os olhos s uavemente, como 
num doce sonho, para acordar na glória 
do céu. 

Tinha Isabel morrido como Rainha mas 
começava já a brilhar como Santa. 

No leito de morte, teve uma vião de No ... Senhor•. 
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Foram sessenta e cinco anos repletos 
de boas obras e de exemplos de santidade. 

Depois da trasladação dos restos mor
tais de Estremoz, foi sepultada, segundo a 
sua última vontade, no dia doze do mes
mo mês de Julho de 1336, no Mosteiro 
de Santa Clara de Coimbra. 

56-

FAMA DE SANTIDADE 

Casos milagrosos nas suas exéquias 

Mais de uma vez, entre as obras de 
caridade que realizara durante a vida, 
ouvia-se falar de alguma cura ou caso 
prodigioso devido à sua oração. 

Mas podia atribuir-se a adulação pala
ciana ou à cândida credulidade da pessoa 

A •u• morte foi muito ssntid11 em todo o Reino de Portug11/. 
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a quem o caso se referia. 
Agora, na trasladação dos restos mor

tais da Santa para a sua sepultura em 
Coimbra, constataram-se vários factos ma
ravilhosos. Citemos apenas alguns: 

O caudatário da Rainha encontrava-se 
doente e tinha imensa pena de não poder 
seguir o funeral: abraçou-se à urna e fi
cou curado. 

Uma pessoa que tinha o braço direito 
paralisado, só pelo facto de o envolver nos 
panos que caíam do ataúde, ficou curada 
repentinamente. 

Assim, por toda a parte, aclamava-se: 
- Era uma Santa! Era uma Santa! 
O Bispo de Coimbra, temendo profana

ções, recomendou aos guardiães que a 
sepultassem clandestinamente, antes do 
dia assinalado. Mas impediu-os um sono 
tão invencível, que não puderam cumprir a 
ordem do Prelado. 

Naquele inexplicável letargo viram os 
fiéis uma intervenção sobrenatural. 

No dia das solenes exéquias houve 
mais prodígios. 

Uma monja clarissa, paralítica, come
çou a andar, quando pedia ao Senhor que 
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lhe permitisse assistir ao ofício fúnebre. 
E uma outra religiosa viu-se . livre de

uma úlcera na boca. 

Outros factos extraordinários 

Ao comentar estes prodígios recordavam
-se agora outros que em sua vida foram 
tidos como milagrosos. Por exemplo: que 
tinha sido obra dos anjos a abertura dos 
alicerces da igreja que começou em Alen
quer, dedicada ao Espírito Santo. 

Também que no palácio do seu dester
ro, as águas tinham adquirido virtudes cu-

Eis propris lavava s roupa do• leprosos. 
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rativas desde que ela lavou as roupas dos 
leprosos. 

Era seu hábito no palácio de Santarém 
receber os leprosos para dar-lhes as cos
tumadas esmolas. 

A um que, ao sair, tinha ficado para 
trás, por se encontrar em piores condi
ções, o porteiro espancou-o com um pau e 
abriu-lhe uma ferida, de que logo brotou 
muito sangue. 

Apenas esta ferida foi lavada pela Rai
nha, ficou sã e completamente curada. 

Quando esteve gravemente doente e 
resistia a beber o vinho que os médicos 
receitavam, pois era abstemia, ao tocar 
com os lábios na água que lhe davam, es
ta convertia-se em vinho generoso. 

Uma cega de Arrifana sentiu-se repen
tinamente curada em contacto com as 
suas mãos, quando passou naquela terra 
indo como peregrina a caminho de San
tiago de Compostela. 

Ao regressar de Santiago, quis mudar, 
dentro da própria igreja, o mausoléu que 
tinha reservado como preparado para si, 
mas os operários, por mais que intentas
sem, não puderam sequer movê-lo. 
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Então ela, risonha, apoiando no már
more o báculo que trazia, disse-lhes: 

- Eia, eia, que bem podeis! 
Logo o transportaram com facilidade e 

atribuiram-no a milagre ao que a Rainha 
Santa Isabel respondeu brincando: 

A lguma coisa tínheis de dizer para 
desculpar, a vossa preguiça e alguma ma
nha, embora também pudesse ser virtude 
deste báculo que trago em reverência do 
meu Santo Apóstolo. 

Quando morreu a lnfanta D. Constança 

O próprio Rei referiu o seguinte caso: 
Tinha morrido D. Constança, filha de D. 

Isabel e D. Diniz e, caminhando ele com a 
esposa de Santarém para Lisboa, encon
traram, no campo, um eremitão, que lhes 
contou que a princesa lhe tinha aparecido 
em sonhos, encarregando-o de pedir à 
Rainha a celebração de cem missas para 
tirar a sua alma do Purgatório. 

Ao saber disto, tanto o Rei como a 
Rainha concordaram em mandar celebrar 
as cem missas. 
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Al gum tempo depois, a Rainha viu 
também, em sonhos, a filha D. Constança 
a qual lhe agradeceu a misericórdia que 
tinham tido para com ela, libertando-a das 
penas do Purgatório. 

Referia este sonho D. Isabel a D. Diniz 
e calculavam se se teriam acabado de ser 
celebradas todas as missas, quando se 
apresentou o capelão que estava encarre
gado de as rezar, dizendo: 

- Vejam Vossas Altezas se têm outra 
coisa que mandar-me, pois ontem acabei 
de celebrar as missas de que estava en
carregado por alma de D. Constança. 
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Rei e Raínhs vírsm, em sonhos, a filha Dons ComJtanÇII 
ser libertada do Purgatório. 

Testemunhos sobre a sua santidade 

Todos, após a sua morte, a proclama
ram Santa, embora cada qual o fizesse 
sob o seu ponto de vista e à sua maneira. 

Gloriosa Rainha Santa lhe chamou o fi
lho, D. Afonso, no documento em que re
conhecia às Clarissas a propriedade do 
palacete e hospital fundado por sua Mãe. 

Corpo Santo chamou aos seus despojos 
o Bispo de Coimbra.

Até um retrato, feito ao natural, duran
te a vida da Santa, conservava a auréola 
radiante própria das almas escolhidas. 

De todas as partes de Portugal acor
riam pessoas para rezar diante do seu se
pulcro, convencidas de que, pelo esplendor 
das suas virtudes e por ter morrido em 
odor de santidade, já estaria gozando da 
eterna bem aventurança. 

Foi ela quem introduziu em Portugal a 
devoção à Imaculada Conceição de Maria, 
e com dinheiro próprio, levantou em Lis
boa, a primeira capela em honra de tão 
dulcíssimo mistério. 

-63 



Canonização da Rainha Santa 

Multiplicavam-se os milagres diante do 
seu sepulcro. 

No processo de beatificação reconheceu
-se a cura de seis moribundos, cinco para
líticos, dois leprosos e um louco. 

Por fim, dois séculos depois da sua 
piedosa morte e entrada na eternidade, foi 
beatificada pelo Papa Leão X, mas restrin
gindo o seu culto só a Coimbra. 

O Cardeal Del Monte, por ocasião des
ta causa_ de beatificação, chamou-lhe "pé
rola transparente da dinastia aragonesa". 

Paulo IV estendeu a todo o' Portugal a 

A trasladação dos seus restos mortais foi quase uma apoteose 
em louvor da Rainha Santa. 
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celebração do seu culto, colocando o Rei
no sob o seu patrocínio. 

Como trâmites prévios para a sua ca
nonização, examinaram-se os seus restos 
mortais, encontrando-se o corpo incorrup
to, limpo e inteiro, exalando um suave 
perfume. 

Em 1625, reinando em Espanha e Por
tugal Filipe IV (111 de Portugal), no dia 25 
de Maio, na grande Basílica Vaticana, o 
Papa Urbano VIII pronunciou a fórmula de 
canonização: 

"Definimos que a Rainha Isabel, de 
gloriosa memória, cuja santidade de vida, 
sinceridade de fé e excelência de milagres 
estão plenamente provados, é Santa". 

A Santa Rainha devia este Pontífice a 
recuperação da saúde, e foi o único santo 
que canonizou, durante o seu longo 
pontificado. 
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SANTA ISABEL 
ROGAI POR NÓS 

Após esta declaração pontifícia, estendeu
-se o culto da Rainha Santa a todo o 
mundo. 

Por causa das inundações do Mondego, 
foi preciso construir um novo mosteiro de 
Santa Clara, para onde se trasladaram os 
sagrados despojos da Santa, que ali re
pousam em sepulcro de prata, sendo ob
jecto de veneração de toda a cristandade. 

O sepulcro que ela mandou construir 

Conserva-se também no dito mosteiro, 
o antigo sepulcro mandado construir por 
ela própria. 

Sobre ele, a estátua jacente representa 
o seu corpo, vestido com o hábito de cla
rissa. Do cordão pendente, um escalpelo 
bordão, em que se distingue a concha de 
Santiago, que, com o bordão nos recorda 
as visitas que fez, como peregrina, ao tú-
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Durante a doença nio lhe faltou o conforto do c(lu . . .  

mulo do grande apóstolo Santiago Padroei
ro da Espanha. 

O que nos ensina Santa Isabel 

Santa Isabel, com a sua extraordinária 
formosura, vivendo no meio do fausto da 
Corte e das tentações mUndanas, ensina
-nos que é possível atravessar vitoriosa
mente o mundo e caminhar para o céu, 
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A Rainha Santa IAbel foi canonizada pelo Papa Urbano VIII, 
no dia 25 de Maio de 1626. 

nossa pátria definitiva, vivendo uma vida 
de virtude. 

Para chegar ao céu e gozar ali da feli
cidade eterna, imitemos as virtudes desta 
mulher excepcional, Rainha admirável e 
grande Santa. A suâ bondade e caridade 
para com os criados; a sua firmeza e von
tade no cumprimento do dever; a sua 
compreensão e tacto delicado, o seu amor 
à paz, pela qual tanto se afadigou em be
nefício da família e da Península Ibérica. 
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Oração do Papa Bonifácio Oitavo 

Invoquemos a protecção de Santa Isa
bel, Rainha de Portugal, com a oração que 
compôs o próprio Papa Urbano VIII: 

"Clementíssimo Deus, que concedestes 
à Rainha Santa Isabel, entre outros egré
gios dotes, a graça de apaziguar as guer
ras: concedei-nos, por sua intercessão, 
que depois da 

·
paz da vida presente, que 

imploramos, cheguemos ao gozo eterno. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo. Ámen". 

Descanse em paz esta bela flor da Ibé
ria, que, com a sua fragância, perfumou a 
vida de um Rei poeta e de toda a sua 
época, e hoje é glória de Portugal, de Es
panha e da Igreja Universal. 

A sua festa celebra-se, anualmente, no 
dia 8 de Julho. Em Portugal, no dia 4 do 
mesmo mês. 
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ó ISABEL! Ó LEONOR! 

Em três breves quadras, Correia de Oliveira exalta 
assim a glória de duas extraordinárias Rainhas de 
Portugal: Santa Isabel e D. Leonor. 

E fez-se Reino o Condado 
De Antre Douro, Neiva e Minho: 
Nobre Senhor de Oceanos, 
Via láctea por caminho. 

Formosos Reis venturosos! 
Não apenas D. Dinis: 
Este, aquele, em honra e glória, 
Fez na história quanto quis. 

Mas que valem cedro e roble, 
Sem um jardinzinho em flor? 
Que vale o Rei, sem Rainha? 

- ú Isabel! Leonor! 

70 -

BENDITA! 

t de João de Deus este belo poema, em
honra da Rainha Santa, que reproduzi
mos, em autógrafo, na contracapa. 

Lá vem a Rainha Santa, 

Que povo a rei tudo encantai 

Rainha pela beleza, 

Rainha pela virtude! 

Traz também no seu regaço 

Rosas dos jardins do paço, 

Com que rei e corte ilude ... 

Mas com que vale à pobreza 

E aos enfermos dá saúde! 

Por isso muita alma aflita, 

Sorrindo na desventura, 

Em na vendo assomar grita: 

Oh bendita formosura 

De corpo e alma ... bendita I 

João de Deus 
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