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UMA MENINA ANGELICAL 

Gema Galgani nasceu a 12 de Março de 1878, 
na aldeia de Camigliano, próximo de Luca, na Itália, 
pelo que também tem sido chamada lia Virgem de 
Luca11• 

Foram seus pais Henrique Galgani, farmacêuti
co, e Aurélia Landi, verdadeiros modelos de esposos 
cristãos. 

A sua união matrimonial foi abençoada pelo céu, 
primeiro, com três filhos. Suspirando, porém, por uma 
menina, a sua felicidade foi cumulada com o nasci
mento daquela a quem foi posto o nome de Gema, 
que significa pedra ou jóia preciosa. 

ALVORES DE SANTIDADE 

Gema tinha apenas dois anos quando começou 
a frequentar o colégio infantil, e 11desde tão tenra 
idade - testemunham-no as suas professoras - re
velou inteligência muito aberta, parecendo ter alcan
çado perfeito uso da razão. Via-se muito séria, re
flexiva, comedida em todos os momentos, distinguin
do-se pelas suas acções edificantes, até das mais 
velhitas das suas companheiras. Nunca a viram 
queixar-se ou discutir; o seu rosto aparecia sempre 
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jovial e risonho para toda a gente''. 
Todos quantos privaram com ela são unânimes 

em afirmar que, desde a mais tenra idade, era res
peitosa e obediente aos pais e superiores, caritativa 
com os irmãos, condescendente com as amigas, cor
recta nos seus actos, mortificada no falar e edificante 
em todo o seu comportamento. 

Instruída pela sua piedosíssima mãe, começou des
de menina a suspirar pelo céu, sentindo que as coisas 
espirituais a atraíam com encantos irresistíveis. Nada 
era tão grato ao seu coração como ouvir falar de Deus. 

RASGOS EDIFICANTES DE GEMA 
NOS PRIMEIROS ANOS 

Para Gema, levarem-na à igreja, era proporcionar
-lhe um verdadeiro prazer. Todo o seu comportamento 
na Casa de Deus demonstrava claramente que estava 
compenetrada dum vivo sentimento da presença de 
Deus. Permanecia de joelhos todo o tempo, imóvel e 
estática, com as mãozitas postas, profundamente reco
lhida, sem voltar a cabeça para lado nenhum. 

Em casa, costumava aproveitar os tempos livres 
para se isolar a falar com Deus. Em certa altura, não 
tendo mais de quatro anos, foi surpreendida num 
quarto a rezar de mãos postas diante duma imagem 
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Desde tenros anos revelou uma inteligência muito aberta. 
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de Nossa Senhora. Perante aquele espectáculo tão 
belo, disseram-lhe: 11Gema, que estás a fazer?". Como 
quem saía dum suave êxtase, respondeu com natu
ralidade: "Rezo a Ave-Maria. Saiam, que estou a re
zar". 

Também esta privilegiada menina revelou, desde 
tão tenra idade, um extraordinário amor à pureza, pois 
nem consentia que lhe tocassem ... Gema, pelas suas 
qualidades naturais e virtudes relevantes, parecia o 
anjo do lar e do colégio. 

Num exame de francês, em que ela obteve uma 
nota brilhante, algumas das suas companheiras fica
ram reprovadas. Nesse dia, ao chegar a casa, triste 
e chorosa, perguntaram-lhe: "Estás triste porque fi
caste reprovada no exame?ll Não, respondeu, a mim 
correu-me muito bem, mas reprovaram algumas das 
minhas companheiras; e eu queria que todas ficas
sem aprovadas. Assim é que ficaria contente. 

Este gesto revelou nela a virtude da caridade ... 

GEMA FICA SEM MÃE NA TERRA 

Aos sete anos, a Divina Providência preparava 
para Gema uma dessas terríveis provas de que a sua 
vida está cheia. 

Em breve ia perder a mãe, atacada de tuberculo-
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Rezo a Ave-Maria. Saiam, que estou a rezar. 



se pulmonar. "Estou doente, dizia ela a Gema, e mui

to em breve morrerei; aproveita, minha filha, as mi
nhas instruções" . . .  e falava-lhe da formosura encan
tadora da alma, da fealdade do pecado , da vaidade 
do mundo e da glória dos bem-aventurados. 

- "Olha, Gema, dizia-lhe outras vezes, mostran
do-lhe o crucifixo, este amoroso Jesus morreu na Cruz 
por nosso amor". Gema ouvia com satisfação a sua 
mãe, e costumava dizer-lhe : "Mamã, fala-me mais um 
pouco de Jesus". 

- "Gema, se pudesse levar-te para onde Jesus 
me chama, virias comigo?" "Para onde?" - pergun
tou Gema com ing enuidade infantil. "Para o céu, com 
Jesus e os anjos,', respondeu a mãe. 

Desde então, começou a serva de Deus a suspi
rar pela glória. "Foi a minha mãe - manifestava ela ao 
seu confessor - que me ensinou a suspirar pelo céu" . 

Naqueles dias, foi assistir à Santa Missa, e du
rante ela, ouviu esta voz misteriosa: 

- "Queres dar-me a tua Mãezinha?" "Sim, res
pondeu Gema, mas leva-me a mim com ela." 

"Não,- replicou a voz - dá-me a tua mãezinha e tu 
fi c as com .o papá11 • 

Aceitou resignada o sacrifício que lhe era pedi

do ...  A sua mãe morreu aos 39 anos de idade, expe
rimentando Gema uma grande dor, ao despedir-se 
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Gema, estou doente e muito em breve morrerei. 
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dela até ao céu. 
Ao dar-se conta do muito que tinha perdido, pros

trou-se perante uma imagem da Virgem, e disse-lhe: 
''Maria, já não tenho m ãe; sê tu a minha mãe lá do 

, 11 ceu ... 

A PRIMEIRA COMUNHÃO DE GEMA 

Gema era uma menina duma inteligência muito 
precoce. Tinha um perfeito domínio de si mesma e 
um singular apego ao estudo do catecismo e revistas 
de religião. E sobretudo o seu comportamento exem
plar de que tinha dado mostras no colégio, tudo isto 
chamou a atenção das irmãs e do confessor. Daí que, 
juntamente com a sua insistência, tenha sido admiti
da à primeira comunhão aos nove anos. Como é sa
bido, nesse tempo não era costume admitir as crian
ças à primeira c€>munhão antes dos dez ou doze anos. 

Gema preparou-se no colégio com exercícios es
pirituais, sentindo desde então nascer no seu peito 
um vivo desejo de conhecer em pormenor toda a vida 
de Jesus, sobretudo a sua Paixão. Quando ouvia ler 
a Paixão de Jesus, não conseguia conter as lágri
mas. 

Na véspera daquele dia solene, fez uma confis
são geral, e escreveu ao pai uma carta em que, entre 
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A primeira comunhão deixou gratíssimas recordações 
na alma de Gema. 
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outras coisas, lhe dizia: 
.. Peço-lhe perdão de todos os desgostos e deso

bediências com que o ofendi e suplico-lhe que esta 
tarde esqueça tudo'•. 

Naquele domingo da sua prim eira comunhão, diz 
ela: "levantei-me cedo e corri apressada para Jesus. 
Enião compreendi pela primeira vez as palavras da 
promessa de Jesus: "Quem me come viverá da mi
nha vida••. 

Mais tarde, escrevia ao seu confessor: "O que nes
se momento se passou entre mim e Jesus não o sei 
explicar. Jesus deixou-se sentir com uma força inefá
vel na minha alma, dando-me a entender que os de
leites do céu são muito diferentes dos da terra". 

A primeira comunhão deixou gratíssimas recor
dações na alma de Gema. Todos os anos, no aniver
sário dessa data feliz, renovava a sua consagração 
ao Senhor, e chamava-lhe "o dia da minha festa" . . .  

ESTUDANTE PERFEITA 

Nos estudos, Gema ocupou um dos primeiros lu
gares e na virtude não teve quem a superasse. Apren
deu o francês na perfeição; chegou a bordar primo
rosamente; fazia versos com facilidade e arte, além 
de outros estudos superiores de matemática, músi-
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ca, desenho, etc. 
Mostrava-se de carácter afável, bondoso e pacífi

co; mais, quantos conseguiram penetrar no seu ínti
mo, disseram com o P. Germano que "o seu tempe
ramento era sanguíneo, que o sangue lhe fervia nas 
veias, e que sem a contínua violência que se impu
nha, teria parecido uma ferazinha". Apesar de tal tem
peramento, ninguém a viu irritada nem exceder-se 
nas palavras. O seu encanto era a soledade e o si
lêncio . . .  

Era muito amante da Paixão de Jesus Cristo, re
zava de joelhos o rosário inteiro, dedicava bastantes 
momentos à oração . .. Num caderninho de notas es
creveu: "Exercícios feitos em 1891, e nos quais Gema 
deve mudar de vida e entregar-se totalmente a Je
sus". 

Neles formulou estes dois propósitos: 
1.º -Visitar todos os dias Jesus Sacramentado e 

falar-lhe mais com o coração do que com a língua; 
2.º- Não falar, enquanto me for possível, de assun
tos indiferentes, mas de coisas celestiais. 

Um dia, para receber um prémio em liras e uma 
medalha de ouro (que tinha ganho pelos seus estu
dos) das mãos do sr. Arcebispo, consentiu em pôr ao 
pescoço uma cruzinha com fio de ouro que lhe tinha 
sido dada, e um relógio do mesmo metal, recordação 
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Viu junto de si o Anjo da Guarda ... 
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de sua santa mãe. 
Terminado o acto, ao voltar para casa e tirar es

ses enfeites, viu junto de si o Anjo da Guarda, que a 
olhava com ar severo e lhe disse: "As jóias da espo
sa de um Rei crucificado não devem ser senão os 
espinhos e a cruz". 

Daquele dia em diante afastou para longe de si 
todo o objecto de vaidade. 

DOR, ORFANDADE E MISÉRIA 

Estamos no mês de Setembro de 1894. Gema 
tem 16 anos e meio. Deus preparou-a para ir pelo 
caminho da cruz. O seu desejo era ir para o céu, mas 
Jesus acrescentava o seu mérito desta maneira. 

O seu irmão predilecto, Ginés, que andava no 
seminário, faleceu aos 18 anos de idade. Foi uma 
grande dor para ela. 

Teve uma lesão num pé que lhe causou uma gra
ve doença, a ponto de se pensar em lhe amputar 
aquele membro. Mas, depois, os médicos concorda
ram em fazer-lhe uma profunda raspagem no osso 
careado. Gema não quis perder a ocasião de sofrer 
por Jesus. Por isso, recusou a anestesia e pediu ape
nas um crucifixo. Quando no ponto mais doloroso da 
operação, deixou escapar um gemido, logo voltou os 
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olhos para o crucifixo e ficou muda, pedindo perdão 
ao Senhor pela sua debilidade. 

Depois desta cruz, logo surgiu outra: a miséria 
em que veio a cair a sua família, por causa dos gas
tos com doenças, a fal1a de sorte nos negócios, e, 
por fim, a morte do próprio pai. 

Após o falecimento do pai, diria depois Gema, 
encontrámo-nos sem nada, carecendo em absoluto 
de meios de vida .. .  , passei o tempo em oração e muito 
resignada com a von1ade de Deus". 

Ao ficar a família em tal desamparo, Gema foi re
colhida por uns 1ios de Camaione, bastante abasta
dos; mas a vida que levavam não era propícia ao re-
1iro nem à oração. Gema sofreu com a falta do seu 
Director Espiritual. Naquele ambiente tão diferente do 
que tinha vivido até ali, diz ela: "Se Jesus não tivesse 
compaixão da minha fraqueza, eu teria caído em pe
cados graves, porque suavemente o amor do mundo 
se ia apoderando do meu coração". 

Alguns rapazes repararam na sua formosura e 
faziam-lhe propostas de casamento, mas ela recusa
va-as dizendo que os seus pensamentos e afectos 
eram todos e só para Jesus. 
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Alguns rapazes faziam-lhe propostas de casamento ... 
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DOENÇA EM LUCA ... A CURA ... O CLAUSTRO 

De Camaione, Gema passou para Luca, e depois 
de ter dito que o mundo começava a infiltrar-se no 
seu coração, acrescenta: liMas eis que de novo Je
sus se pôs à minha frente: inesperadamente, fui-me 
curvando e comecei a sentir fortes dores de rins. 11 

A estas dores, juntaram-se outras não menos for
tes nos ombros, meningite e paralisia dos membros . . .  
Esta doença durou mais de um ano, e durante ela 
cresceram em Gema dum modo prodigioso as ân
sias de santidade. Mais tarde, escreveu: 

"No dia 2 de Fevereiro (era o ano de 1899), rece
bi o Santo Viático, confessei-me e esperava, dum 
momento para o outro, voar para Jesus11• 

Então os médicos deram-na por desenganada, 
mas nos secretos desígnios de Deus estava escrito 
que Gema não devia morrer naquela ocasião. Nas 
vésperas da Imaculada, estimulada pelos exemplos 
de virtude das Irmãs que lhe prestavam assistência, 
prometeu à Virgem que, se se curasse, ingressaria 
no convento. 

Naquele dia, consagrou-se ao Senhor com voto per
pétuo de virgindade. Apareceu-lhe S. Gabriel das Do
res e logo ouviu uma voz que lhe dizia: ��aueres curar
-te?ll Pondo-se nas mãos de Deus, sucedeu a sua cura 
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Os médicos deram-na por desenganada ... 
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instantânea e perfeita, e todos concordaram que tinha 
sido milagrosa. Gema atribuía-a às orações de muitas 
almas boas que se interessaram por ela. 

Mais tarde, as religiosas concordaram em admiti
-la a uns exercícios espirituais. Se depois deles, se 
comprovasse ser verdadeira a sua vocação, passa
ria para o noviciado. Mas as suas ilusões e esperan
ça de viver no claustro acabaram por falhar. O sr. Ar
cebispo opôs-se, por reconhecer que estava ainda 
muito fraca e de saúde delicada. 

A FAMILIA GIANNINI... 
E OS PADRES PASSIONISTAS 

A família Giannini foi sempre muito dedicada aos 
Passionistas e em sua casa se hospedavam quantos 
religiosos da Congregação passavam por Luca. 
Quando Gema c omeçou a contactar com os 
Passionistas, confessando-se a eles, teve por vezes 
necessidade de ir a essa casa. Nestas visitas, travou 
amizade, pouco a pouco, com D. Cecília Giannini a 
quem o P. Germano, passionista, qualificou de "gran
de serva de Deus"; e a ela encomendou Gema. 

O. Cecília era irmã de Mateus Giannini, casado 
com D. Justina e eram pais de 11 filhos. Como D. 
Cecília estivesse encantada com as virtudes de 
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Gema, e sabendo da pobreza em que tinha ficado, 
convidou-a várias vezes para comer. Um dia, acabou 
por apresentá-la a toda a família, dizendo: "Deus pôs 
nas minhas mãos este anjo que aqui vedes. Não po
deria ela ficar connosco? Temos 11 filhos, que impor
ta mais um?" 

A proposta foi imediatamente aceite, e Mateus dis
se: "Felizmente será o 1 2.º dos nossos filhos. Res
peitem-na todos e que nada lhe falte". Os filhos, por 
sua vez, disseram: "Amá-la-emas como nos amamos 
uns aos outros". 

Pelo ano de 1899, Gema foi favorecida com o ines
timável dom dos estigmas do Salvador, e o P. 
Germano encarregou D .  Cecília de velar por ela e de 
ocultar aquele dom extraordinário. 

A razão do relacionamento deste P. Germano com 
Gema foram as missões populares que o Papa Leão 
XIII mandou pregar em toda a Itália no ano do Jubi
leu do fim do século. 

Quando Gema ouviu os Passionistas pregar na 
catedral de Luca, escutou uma voz de Jesus: "Gos
tarias de te ver revestida com o mesmo hábito que 
usam estes sacerdotes passionistas?" 

Meu Deus! exclamou, e logo ouviu: "Sim, serás 
uma filha da minha Paixão, e um destes religiosos 
será o teu Director Espiritual" ... 
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Apresentou-a a toda a família dizendo: 
"Deus pôs nas minhas mãos este anjo que aqui vedes." 
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PRODIGIOSA CONVERSÃO DUM PECADOR 

O P. Germano, que veio a ser o seu Director Espi
ritual escolhido pelo alto, conta assim a sua interven
ção: 

11Pus-me a caminho nos princípios de Setembro 
de 1900, e fui hospedar-me em casa dos senhores 
Giannini, onde também morava Gema. Ao ver-me, a 
boa jovem reconheceu-me imediatamente, vindo ao 
meu encontro com mostras de muito agrado e bendi
zendo ao Senhor no seu coração. Confesso que, ao 
encontrar-me na sua presença, também senti vivos 
sentimentos de devoção e veneração para com ela .. . li 

11Era uma quinta-feira. Ao meio do jantar, pressen
tindo Gema o êxtase, levantou-se da mesa tranquila
mente e retirou-se para o quarto. Ao cabo de alguns 
instantes, veio chamar-me a sua mãe adoptiva. Fui e 
encontrei a jovem em pleno êxtase. Tratava-se da 
conversão de um pecador, e ela lutava com a justiça 
divina, para conseguir essa conversão. Confesso 
nunca ter assistido na vida a uma cena tão comove
dora��. 

Refere, depois, o diálogo que lhe ouvia: 11Salva
-o . . .  É uma alma que te custou tanto. Tornará a ser' 
boa, não o fará mais . . .  Está salvo ... Está salvo!11 • • •  

Em seguida disse como Gema obteve a conversão, 
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por intermédio da Santíssima Virgem, e acrescentou: 
11Terminada a ceia, retirei-me para o quarto, com 

o espírito envolto em mil pensamentos, quando pou
co depois senti bater à porta. 

- Padre - avisaram-me - é um senhor de fora 
que pergunta por si. Mandei-o entrar e, lançando-se 
aos meus pés, desfez-se num mar de lágrimas, en
quanto dizia: 11Padre, confesse-me!�� 

Era o pecador de Gema que acabava de se con
verter. .. 

Acusou-se de todas aquelas culpas que eu tinha 
ouvido repetir no êxtase, e esquecendo-se de uma, 
eu mesmo lha recordei. Depois, consolei-o, referi-lhe 
o que poucos momentos antes tinha acontecido. Pedi
-lhe autorização para referir estas maravilhas do Se
nhor, e, depois de nos abraçarmos, despedimo-nos��. 

DESEJO DE SER SANTA PELO 

CAMINHO DA CRUZ 

Um dia, depois de uma meditação sobre as verda
des eternas, ela escreveu ao Director Espiritual: ·�sabe 
o que agora trago na cabeça? É o propósito de me fa
zer santa, custe o que custar. Tomei-o ontem à tarde, 
enquanto meditava nestes pensamentos: 
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O homem, lançando-se aos meus pés, desfez-se num mar de 
lágrimas, enquanto dizia: "Padre confesse-me!" 
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"Só se vive uma vez . . . É certo que temos de mor
rer .. . e comparecer na presença de Deus . . .  Eu sei 
que este Deus castiga os maus com o fogo eterno''. 

Gema, que não tinha manchado a sua alma, se
gundo afirmou o seu director espiritual, com qualquer 
pecado mortal nem mesmo venial plenamente deli
berado, ao ver-se perante a suma santidade de Deus, 
considerava-se uma grande pecadora. Meditando fre
quentemente sobre a Paixão do Senhor, o seu dese
jo era imitá-lo nos sofrimentos, pois que ele disse no 
Evangelho: "Quem quiser vir após mim, tome a sua 
cruz e siga-me". Chegou a oferecer-se como vítima 
expiatória pelos pecadores. 

Numa das suas cartas, dizia ao P. Germano: 
"Imagine agora o que será de mim, se for certa a 

afirmação de Jesus, que há tempos me disse que as 
chagas recrudesceriam em mim, cada vez mais e me 
causariam tormentos tão agudos, que eu chegaria a 
perder os sentidos . . .  e que, numa dessas feridas .. . 
não sei como exprimir-me ... encontraria por fim a 
morte ... Viva Jesus! " 

26 -

Sabe o que agora trago na cabeça? É o propósito 
de me fazer santa, custe o que custar. 
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ÚLTIMA DOENÇA. MORTE DE GEMA 

Não é possível, nesta brevíssima biografia de 
Gema Galgani, narrar as suas muitas virtudes, êxta
ses, milagres obtidos por sua intercessão, as apari
ções de Jesus, de Nossa Senhora e do seu Anjo da 
Guarda, cuja companhia lhe era familiar. Diremos 
apenas que, nos últimos meses de vida, passou um 
autêntico martírio, tendo terríveis assaltos e horríveis 
aparições do demónio, até agonizar num mar de so
frimento. 

Poucos dias antes de morrer, escreveu laconica
mente ao seu querido director: "Padre, quero ir para 
o céu. Mande-me para lá. Jesus o quer". 

Num dos últimos dias, afirmava: "Jesus disse-me 
que os seus filhos devem morrer crucificados". Unin
do as suas dores às de Jesus agonizante, e tomando 
nas mãos o crucifixo, disse: "Olha, Jesus, agora sim, 
não posso mais: nas tuas mãos entrego a minha po
bre alma". 

A sua preciosa morte aconteceu no sábado san
to, 11 de Abril de 1903. Gema contava 25 anos e um 
mês. 

Colocada no ataúde, conservou o doce sorriso 
que, ao morrer, se lhe desenhou nos lábios. O seu 
rosto recuperou a beleza que a doença lhe retirara, 
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Colocada no ataúde, conservou o doce sorriso que, ao morrer, 

se lhe desenhou nos lábios. 
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movendo à devoção a quantos a contemplavam, sen
do numeroso o concurso de gente que acorreu a ve
nerar aqueles sagrados despojos. 

A sua fama de santidade foi-se estendendo por 
tada a parte. Em apenas dois anos, esgotaram-se 
cinco edições italianas da sua vida, com um total de 
70.000 exemplares. Foi canonizada a 2 de Maio de 
1940, pelo Papa Pio XII. 

SÓROR MARIA GEMA CRESPO RAMOS 

Esta é uma religiosa capuchinha que morreu há 
poucos anos em Navas del Rey (Valhadolide) e que, 
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ao entrar no convento, quis mudar o nome de baptis
mo pelo de Gema, por ser grande admiradora de San
ta Gema Galgani e querer imitar as suas virtudes. 

Coloca-se aqui o seu retrato para fazer ver o in
fluxo que Santa Gema teve em muitíssimas almas, 
sendo grande o número daquelas que usam o seu 
nome, quer a partir do baptismo quer por vontade 
própria, ao entrarem no claustro. 

A vida desta religiosa, Sóror M.ª Gema Crespo 
Ramos, que revela o seu amor a Santa Gema Galgani 
e contém pensamentos que elevam e arrastam à vir
tude, foi difundida em Espanha pelas Edições do 
Apostolado Mariano. 
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