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MENINA ANGELICAL 

No palácio de Rogério 11, rei da Sicília, vivia, no 
ano de 1130, o conde Sinibaldo, descendente de 
Carlos Magno, a quem o próprio rei tinha chamado 
para a sua corte e a quem deu por esposa uma das 
suas parentes mais próximas. 

Deste feliz casamento nasceu Rosália. O seu 
nome deriva de rosa e de lis ou lírio, duas flores 
que simbolizam a formosura e a simplicidade des
ta criança que, mais tarde, viria a ser a Padroeira da 
cidade de Palerma. 

Rosália viveu e cresceu na corte, entre grande
zas e esplendores terrenos, mas o seu coração não 
se deixou prender por nada disso, antes lhe serviram 
de objecto de desprezo. 

À medida que o tempo passava, Rosália cada vez 
resplandecia mais com todos os encantos da sua be
leza, pelo que todos pressagiavam para ela o mais 
ridente futuro. 

Mas todos ignoravam que uma flor tão fresca, tão 
cheia de candura e inocência, tão humilde e pura, 
cuja alma semelhante a um ramalhete de suave odor 
encantava a quantos com ela privavam, Deus a tinha 
reservado para Si e viria buscá-la bem cedo, para 
que brilhasse no Palácio celeste. 
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RosáJia viveu e cresceu na corte, entre grandezas 
e espfendore terrenos. 

Jesus regava-a com a chuva copiosa das suas 
graças. Por isso, ela desde criança foi muito fiel no 
cumprimento dos mandamentos de Deus, pois o seu 
santo amor tinha-se apoderado do seu coração. 

Pela graça da fé, recebida no sacramento do bap
tismo, Deus morava na sua alma como no seu Tem
plo. 

Toda a alma em graça é Templo do Espírito San
to, como nos ensina S. Paulo. 

A VISITA DA VIRGEM SANTÍSSIMA 

Quando Jesus ago nizava na Cruz, no monte 
Calvário, deixou-nos como riquíssima herança sua 
Mãe, para que o fosse também nossa, verdadeira
mente Mãe de todos os homens. 

Rosália amava ternamente a Mãe do Céu, a 
Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, que velava 
por ela, para que aquelas pétalas puríssimas, que 
eram o enlevo dos Anjos e do próprio Rei dos Anjos, 
não perdessem a sua fragrância, murchando ao con
tacto com a corrupção do mundo. 

Tinha ela 14 anos e vivia sob o olhar maternal da 
sua Rainha e Senhora, .. a quem professava a mais 
terna e filial devoção. 

Invocava-A diariamente, e todas as manhãs, ao 
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Estava em oração quando, de repente, viu a Santfssima Virgem 
que lhe disse que devia deixar a casa paterna. 
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levantar-se, fazia-lhe o oferecimento das acções do 
dia, para que a guardasse sempre, sob a protecção 
do seu Anjo da Guarda, a quem o Senhor a tinha 
confiado, para que nunca errasse em todos os cami
nhos da vida. 

Rosália, na sua candura angelical, receava per
der a pureza da alma naquele ambiente livre da cor
te, sabendo bem que os inimigos malignos, mundo, 
demónio e carne, atacam sem cessar com mil tenta
ções para fazer perder tão sublime_ virtude. 

Ela sabia igualmente que o fim para que Deus 
nos criou foi para O servir, louvar e amar na terra, 
para depois O gozar eternamente no Céu. Por isso, a 
sua oração subia incessantemente até aos pés de 
Maria, para que a livrasse de toda a mancha que 
pudesse ofender o nosso divino Salvador ...  

Estava ela uma noite em oração, quando de re
pente viu a Santíssima Virgem que lhe disse que de
via deixar a casa paterna e dirigir-se para um lugar 
seguro, longe do mundo. Deste modo, poderia con
servar a graça do Baptismo, dar muita glória a Deus, 
e santificar-se com maior eficácia. 

Rosália aceita a ordem da sua Mãe do Céu, e, 
cheia de confiança no seu amor materno, obedece
-lhe cegamente. 
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Ao abrir as portas do palácio, viu dois mensageiros da 
Rainha do Céu, dispostos a conduzi-la para longe da cidade. 
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MENSAGEIROS CELESTES 

Fortalecida e iluminada com a visita da Mãe do 
Céu, Rosália decide-se a fugir da corte e pensa se
riamente em procurar um lugar solitário onde escon
der-se, longe de tantos perigos. 

Com toda a fortaleza da alma, larga tudo para pôr 
em execução os seus projectos. Dócil à graça, triun
fa dos seus sentimentos naturais, pois custa-lhe aban
donar o lar e os queridos pais, mas é fiel ao divino 
chamamento. 

Ao abrir as portas do palácio, qual não foi a sua 
admiração e alegria ao ver aí os mensageiros da 
Rainha do Céu, dispostos a conduzi-la para longe da 
cidade. 

São dois anjos, um em figura de altivo cavaleiro, 
com uma reluzente espada à cinta, e o outro na figu
ra de um humilde peregrino, com o seu bastão, con
cha e cabaça. 

Ao sair, o primeiro vai à sua frente, guiando-a pelo 
caminho, sentindo-se ela muito segura. O segundo 
vai na retaguarda, e assim ela, acompanhada por 
estes dois majestosos guardiães, numa fuga miste
riosa, caminha oculta pelas sombras da noite, prote
gida por eles. 

Guardada assim pelos celestiais guias, Rosália 
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atravessa as ruas silenciosas de Palermo, sem ser 
vista por ninguém e sem qualquer outra bagagem 
senão o Cruciiixo, o seu bem-amado, por quem faz o 
sacrifício de deixar para trás tudo o que mais amava 
neste mundo. Leva ainda alguns livros, com a leitura 
dos quais vai nutrindo diariamente a sua alma, e os 
seus instrumentos de penitência. 

O anjo que vai à irente encaminha-a para o alto 
da serra de Quisquina, cujo dono, ao que parece, era 
o seu próprio pai, e que dista umas "13 léguas da ci
dade de Palerma. 

Por fim chegam à entrada duma gruta desconhe
cida e escondida debaixo das neves quase perenes 
da montanha. 

NA SOLIDÃO DA GRUTA 

A obscura caverna que Rosália escolheu para 
morada em troca do palácio real onde vivia, era mais 
própria para abrigo de animais do que para alojamento 
de pessoas. 

Diz o Evangelho que "não se pode servir a dois 
senhores". O serviço de Deus e do mundo são in
compatíveis: há que optar por um ou por outro. 

Rosália, jovem delicada, preferiu deixar o m undo 
em absoluto, para se entregar plenamente ao servi-
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Sentada num banco talhado na rocha dedicava-se 
a ler e cantar os louvores divinos. 
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ço de Deus, pois sabe muito bem que "servir a Deus 
é reinar". 

Quer ser escrava de amor do único senhor que 
não escraviza, e começa a levar uma vida mais 
angélica do que humana, dedicada a cantar os lou
vores divinos, a reparar com a oração e penitência 
os pecados do mundo, e a cooperar com Cristo, Re
dentor do mundo na salvação das almas de todos os 
homens, que considera como irmãos. 

Rosália também gasta parte do seu tempo a tra
tar da sua roupa, e na busca de raízes e bolotas que 
constituem o seu frugal alimento. 

Arranjou uma concavidade para nela recolher a 
água que se filtrava pelas paredes da gruta e fez um 
altarzinho para o seu crucifixo. Tinha igualmente um 
pedaço de mármore que lhe servia de cama, assim 
como um pequeno banco que lhe servia de assento, 
talhado na própria rocha. 

Como única distracção, aplica-se a gravar numa 
pedra a seguinte inscrição que ainda se pode ler, pas
sados oito séculos: "Eu, Rosália, filha de Sinibaldo, 
Senhor de Quisquina, e de Rosa, por amor do meu 
Senhor Jesus Cristo, resolvi habitar nesta caverna". 

Esta gruta é ainda hoje muito visitada pelos pere
grinos, de onde se vê e venera tudo quanto se tem 
dito. 

12-

EM BUSCA DE ROSÁLIA 

Enquanto Rosália, muito feliz vivia em familiar 
comunicação com Deus e os anjos, tal como os Bem
-aventurados no Céu, que não têm qualquer outra 
ocupação, os seus pais e parentes, aflitíssimos, an
dam à sua procura por toda a Sicília, sem lhe encon
trarem qualquer rasto. 

Na corte, respira-se uma grande tristeza, e só o 
falar de Rosália faz brotar as lágrimas dos olhos de 
todos. 

Sinibaldo, seu pai, não perdeu de modo nenhum 
a esperança de a encontrar, e manda deitar pregões 
por toda a cidade, prometendo grandes recompen
sas a quem lhe desse alguma pista, descobrisse o 
seu refúgio, ou desse algum sinal do seu paradeiro. 

Entretanto, a delicada virgem continuava na sua 
solidão, cheia da felicidade, que lhe advinha da cons
ciência tranquila, livre do pecado, e saboreando toda 
a amizade com Deus. 

Um só pensamento a perturbava: era a preocu
pação de que lhe pudessem arrebatar a sua solidão, 
se viessem a encontrá-la. 

Na corte, nunca lhe faltou nada, mas a paz brilha
va pela ausência, e ela sentia-se uma desgraçada. 
Mas agora, privada de tudo, sente em si uma ex-
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Na corte respira-se uma grande tristeza. Só falar em Rosá/ia 
faz brotar lágrimas dos olhos de todos. 
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traordinária alegria, que cresce dia após dia, porque 
o seu coração superabunda da felicidade que lhe vem 
do amor de Deus. 

Como uma pomba que fez o seu ninho na 
concavidade dum rochedo, assim Rosália vive reple
ta de celestiais consolações. 

Os anjos, seus companheiros e confidentes, avi
sam-na de que, se continuasse naquele lugar, corria 
o risco de em breve o seu esconderijo poder vir a ser 
descoberto, sendo necessário encontrar outro mais 
seguro. 

O coração humano, criado por Deus para O amar, 
só se pode sentir feliz quando Ele o enche por com
pleto. Tudo o mais é passageiro e nada pode saciar a 
sede de amar. 

ROSÁLIA, A AMADA DE DEUS 

De novo os espíritos celestiais guiam a sua protegi
da por um caminho desconhecido, em direcção ao monte 
Pelegrino, subindo até aos seus cumes e onde encon
tram uma gruta incómoda, com uma diminuta abertura, 
com o tecto muito baixo, escura, com o chão coberto de 
lodo, onde mal se descobre um lugar para descansar. 

Entra nesta caverna com dificuldade e aí começa 
a viver como em Quisquina, alimentando-se de raízes e 
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No Monte Pelegrino começa a viver como em Quisquina. 
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bolotas, dedicada à oração, à contemplação dos Misté
rios de Deus, e a cantar os seus divinos louvores. 

Rosália é agora muito mais feliz, pois a sua pure
za angelical atrai a complacência de Deus, que não 
resistindo aos ardentes desejos de O receber sacra
mentalmente, lhe enviava frequentemente a Divina 
Eucaristia pelas mãos dos santos anjos que a 
Santíssima Virgem, Rainha dos mesmos anjos, lhe 
tinha dado como seus guardiães. 

Continuaram as buscas por ordem do Rei, e os 
cortesãos exploraram minuciosamente todos os ar
redores da cidade. Tudo foi em vão porque nunca a 
encontraram. 

A inscrição que alguns anos mais tarde foi encon
trada na caverna de Quisquina, forneceu apenas uma 
pista: que Rosália tinha vivido ali muito tempo por 
amor a Jesus e para melhor O servir, como único 
esposo da sua alma, pois nunca quis entregar o seu 
coração a criatura alguma. 

O demónio, invejoso da felicidade de Rosália, e 
da glória que a esperava como recompensa da sua 
vida, não desistia de tentá-la, para que deixasse aque
la santa e austera ocupação, mas o recurso confiado 
a Deus pela oração obteve-lhe a vitória. 

A oração devota, confiada e perseverante é a 
grande força do homem e a fraqueza de Deus. 
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OS SANTOS MORREM ASSIM 

Rosália viveu durante 16 anos na gruta do Monte 
Pelegrino sem que ninguém a descobrisse em local 
tão inóspito, e os seus anseios de voar para Deus 
eram cada vez mais instantes. A sua alma vivia numa 
constante ansiedade por se juntar ao divino esposo. 

O Senhor, vencido por tais desejos, manifestou
-lhe a vontade de a conduzir para a mansão dos elei
tos, para dele gozar, vendo-O face a face. 

Então deitou-se dentro da gruta, que devia ser o 
seu sepulcro, descansou a cabeça sobre a mão di
reita, apertou com a esquerda o crucifixo contra o 
coração, e nessa postura adormeceu no Senhor, para 
acordar na Glória, no dia 4 de Setembro de 1160. 

Sobre o peito tinha a cruzinha de prata que sem
pre trazia pendurada ao pescoço. 

A sua morte não foi de doença, mas de amor ao 
seu esposo, Jesus Cristo, e de ansiedade por vê-10 
e possuí-lO para sempre. 

Quando morre uma pessoa, o seu corpo decom
põe-se no túmulo, mas a alma que o vivifica, porque 
é espiritual, não morre, voa para Deus para Lhe pres
tar contas das suas obras e, depois receber o justo 
prémio ou o castigo. 

Mas o corpo também tem um destino de imortali-
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Deitou-se dentro da gruta, descansou a cabeça sobre a mão direita, 
apertou com a esquerda o crucifixo e adormeceu no Senhor. 
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dade. No fim do mundo, todos os corpos se erguerão 
dos iúmulos e irão juntar-se às suas almas para re
ceberem juntos o gozo eterno no Céu ou o castigo 
eterno do inferno. É este o dogma da Ressurreição 
da carne. 

Os corpos depositados nos túmulos dos cemité
rios esperam aí o dia do Juízo Universal. 

Ao corpo de Rosália, que tão santamente tinha 
vivido, reservava-lhe o Senhor um sepulcro maravi
lhoso, que não teria tido nem na corte de seus pais. 

A água que escorria das rochas envolveu-o com 
uma camada calcária, formando-se assim um túmulo 
de alabastro, que não deixava adivinhar o precioso 
tesouro que nele estava oculto. 

O TÚMULO É DESCOBERTO 

Não tardou que se conhecesse a santidade da 
virgem solitária de Palerma, por meio de aparições e 
sobretudo pelos numerosos milagres que operava. 

Continuaram a visitar-se e venerar as duas gru
tas em que Rosália tinha vivido, e o seu culto expan
dia-se não só pela Sicília mas também pela Itália e 
até pela Europa, tornando-se o seu nome bastante 
popular. 

Por tradição, sabiam os habitantes de Palerma 
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que naqueles montes vizinhos se ocultavam tão ve
neráveis despojos, mas a Divina Providência não quis 
descobrir logo o segredo. 

O tesouro guardado pelo bloco de alabastro ficou 
enterrado entre os escombros, numa das muitas ex
plorações da gruta, e o corpo ficou ignorado e total
mente escondido. 

Por toda a Sicília se espalhou a crença de que 
Deus reservava o seu achado para beneficiar a ci
dade de Palermo no dia em que se visse em neces
sidade. 

O corpo de Rosália ficou oculto durante 460 anos. 
Em 1620, chegou de África um navio infestado 

pela peste que logo se espalhou por toda a Sicília, 
sendo a cidade de Palermo atacada extraordinaria
mente pela referida peste. 

Uma mulher internada no hospital de Palermo, 
pouco antes de expirar, viu junto à cama uma jovem 
formosíssima que lhe disse: "Não temas, ficarás cu
rada se me prometeres ir ao Monte Pelegrino visitar 
o meu túmulo. Aí está oculto o meu corpo". 

Esta mulher comunicou a sua visão aos eremitães 
e logo recomeçaram as explorações da gruta. Ao 
cabo de dois meses, foi descoberta uma pedra de 
alabastro de seis palmos de comprimento e dois de 
largura. Ao removê-la, esta partiu-se ao meio e dei-
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Uma mulher internada no hospital de Palerma, 
viu junto à cama uma jovem formosíssima ... 

xou a descoberto, com grande surpresa de todos, 
ossos dum esqueleto humano que exalava um agra
dável perfume. 

RECONHECIMENTO DAS RELÍQUIAS 

A notícia do achado do corpo de Rosália espa
lhou-se logo por Palerma, e todo o povo, cheio de 
confiança, dizia: "Por intercessão de Santa Rosália, 
o Senhor nos salvará". 

Contudo, a praga da peste não cessou. A 4 de 
Setembro, festa da Santa, puseram a cidade sob a 
protecção da Virgem Imaculada e de Santa Rosália e 
logo a peste começou a diminuir. Contudo só desa
pareceu quando foi reconhecida solenemente a au
tenticidade dos veneráveis despojos. 

Um homem atacado pela peste pediu um sacer
dote para o assistir na sua última hora. Depois da 
confissão, o moribundo falou-lhe assim: 

"Há pouco tempo tive o desgosto de perder a mi
nha esposa e, para me distrair, dediquei-me à caça. 
Fui até ao Monte Pelegrino, e aí apareceu-me. uma 
jovem com hábito de eremita, a qual me fez trepar 
até ao alto do monte onde se encontrava uma gruta. 
Disse-me ela: 

-Este é o lugar onde o meu corpo descansa. Não 
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"Fui até ao Monte Pelegrino e aí apareceu-me 
uma jovem com hábito de eremita ... " 

me conheces? Sou Rosália! 
Lancei-me aos seus pés e disse-lhe: - Oh Santa 

Rosália! Como deixais perecer milhares de pessoas 
deste vosso desgraçado país? 

Ela respondeu-me: 
- Se levardes o meu corpo em procissão pelas 

ruas da cidade, a praga desaparecerá. E tu confes
sa-te e comunga, pois como prova de que é verdade 
o que te digo, ficarás doente da peste e quatro dias 
depois morrerás. O teu confessor ficará encarregado 
de divulgar o que acabo de te dizer". 

O Cardeal Dória recebeu esta notícia com o mais 
vivo interesse e, depois de expor as relíquias da Santa 
à veneração pública, mandou levá-las em procissão 
pelas ruas da cidade de Palerma, e rapidamente de
sapareceu a peste. 

CULTO E MILAGRES 

Os Santos são os amigos de Deus e servem de 
nossos intercessores diante dEle. 

O culto dos Santos tem o nome de "dulia". O da 
Santíssima Virgem, que está acima de todos eles, 
chama-se "hiperdulia". 

Todas as graças que vêm do Céu à terra, vêm
-nos por Maria que é a Medianeira Universal de to-
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Francisco, curei-te mas tens de me prometer 
ir a pé à minha gruta .•. 

das as graças, mas os Santos alcançam-nos muitas 
graças e favores e assim por eles também Deus é 
glorificado. 

A cidade de Palerma não sabia como agradecer 
a Santa Rosália a sua protecção. 

Ofereceram-lhe um relicário de prata para guar
dar as s u as relíquias; construíram-lhe uma 
esplendorosa igreja e fizeram das duas grutas luga
res de peregrinação. 

O seu culto ultrapassou as fronteiras da Sicília e 
chegou aos longínquos confins da Europa. 

Os Reis pediam relíquias suas quando nos seus 
reinos surgia alguma calamidade. O rei de Espanha, 
Filipe IV, que era igualmente rei da Sicília, recebeu 
do seu povo siciliano alguns ossos da Santa, como 
relíquias preciosas. 

Em 1653, um noviço da Companhia de Jesus, 
doente do coração, já quase a expirar, recebeu a vi
sita de Santa Rosália que lhe disse: "Francisco, esta
vas quase a morrer, mas eu obtive-te a cura, mas 

·tens de me prometer ir a pé à minha gruta e aí co
mungar". 

O noviço beijou-lhe os pés e a visão desapare
ceu. Então, todos o viram levantar-se gritando "Es
tou curado" e contou o que tinha acabado de ver e. 

ouvir. 



Três dias depois, conforme a ordem recebida, 
subiu a pé à gruta da sua benieitora, apesar do calor 
do mês de Agosto. 

Este milagre teve grande ressonância na Itália. 
Foram cunhadas medalhas para perpetuar a sua 
recordação e fomentou-se o amor e a devoção à 
Santa. 

CURA DO VICE-REI DA ÍNDIA, D. JOÃO NUNO 

O Vice-Rei da Índia, D. João Nuno, viajava de 
barco no ano de 1666, e com ele ia também o Padre 
jesuíta Francisco de Castilha, curado milagrosamen
te por Santa Rosália. Embarcara com ele em Lisboa, 
pois o Vice-Rei tinha interesse em levá-lo na sua com
panhia pelo muito afecto que lhe dedicava. 

Depois duma difícil travessia, em que foram fusti
gados por uma violenta tempestade, sobreveio a pes
te e um dos atacados foi precisamente o Vice-Rei. 

O P. Castilha, vendo a gravidade da doença, ad
ministrou-lhe os últimos sacramentos e preparou-o 
para bem morrer. Mas ao mesmo tempo aconselhou
-o a fazer um voto a Santa Rosália, se conseguisse 
curar-se. 

D. João Nuno prometeu à Santa mandar cons
truir uma igreja em Goa e mandar celebrar nela uma 

28 -

D. João Nuno prometeu à Santa construir uma igreja em Goa e 
mandar celebrar nela uma missa perpétua se se curasse. 
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missa perpétua se se curasse. Mal acabou de fazer o 
voto, curou-se instantaneamente. E o P. Castilha, que 
tinha oferecido a sua vida ao Senhor pela do seu 
amigo, atacado pela peste veio a morrer quatro dias 
depois. 

Quando D. João Nuno chegou a Goa, mandou 
erguer uma bela igreja em agradecimento pela sua 
cura, que dedicou a Santa Rosália e fez que a sua 
festa ficasse inscrita no Martirológio Romano no dia 
4 de Setembro e a do encontro das suas relíquias foi 
fixada a 15 de Julho. 

Em P alerma, a festa do encontro das relíquias 
celebra-se com grande entusiasmo, com belas ilumi
nações durante 5 dias. É ornamentado um carro ale
górico, gigantesco, puxado por mulas, no qual vão 
os músicos, e o seu cume chega aos telhados mais 
altos dos edifícios. 

As relíquias são conduzidas processionalmente 
por entre aclamações, vivas, tiros de canhão e fo
guetes que formam um concerto com a alegria po
pular. 

As festas de Santa Rosália são dia santo na cida
de de Palermo. 
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SANTA ROSÁLIA, MODELO DE 
ALMAS CONTEMPLATIVAS 

Esta santa anacoreta, padroeira da cidade de 
Palerma, é um modelo para todas as almas 
contemplativas, sobretudo para as jovens que se re
tiram do mundo, para viver só para Deus, consagra
das à oração e a cantar os divinos louvores, nos seus 
conventos que se encontram espalhados por todos 
os países. 

Lemos no Evangelho que Jesus foi a Betânia, a 
casa do seu amigo Lázaro, onde as irmãs Marta e 
Maria lhe davam hospedagem com frequência, o ser
viam muito bem e lhe dedicavam toda a estima e 
afecto. 

Uma vez, Marta queixou-se ao Senhor de que a 
sua irmã Maria a deixava sozinha a trabalhar na lida 
da casa, não se importando que ela se cansasse tan
to para servir o seu amado Mestre. Maria ficava sen
tada aos pés de Jesus a ouvir as suas divinas pala
vras. 

Mas o Senhor não repreendeu Maria, como de
certo Marta esperava, mas dirigindo-se a ela, disse: 
"Marta! Marta! afadigas-te com muitas coisas, mas 
só uma é necessária . .. Maria escolheu a melhor par

te . . .  que não lhe será tirada". 
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É esta melhor parte que- escol bem as almas que 
se afastam do mundo, e nos seus mosteiros, como 
Rosália na sua gruta, vivem entregues ao amor de 
Jesus que escolheram como seu único esposo. 

E esta contemplação não lhes será retirada, não 
se destrói com a morte, mas consuma-se e aperfei
çoa-se com a eternidade, pois o amor é a ocupação 
contínua e dulcíssima dos Bem-aventurados no Céu. 

São muitas as jovens que Jesus chama para se
rem suas esposas e é importante que conheçam a 
vida religiosa antes de se decidirem a receber o sa
cramento do matrimónio. 
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