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A PÁTRIA E O BERÇO 

Itália afundava-se tristemente diante da pegada 
espanhola e um ar de desordem açoitava os vetustos 
muros do velho continente. 

Florença abalava-se docemente numa atmosfe
ra carregada de notas eróticas e grávida de compo
sições epicuristas. 

Dois de Abril de mil quinhentos e sessenta e seis. 
Os Pazzi, ilustres desde há cinco séculos, mas 

sobretudo desde a " Conjura dos Médicis" em 1 478, 
vivem agora uma época esplendorosa. 

Em 1 559 D. Camilo de Gevi de Pazzi contraía ma
trimónio com a nobre dama D. Madalena Maria de 
Lourenço Buondelmonti. 

Duas pessoas que testemunharam sobre a nossa 
santa, disseram deles: 

"Os seus pais eram pessoas cristãs, de vida e cos
tumes muito exemplares" (Madre Pacífica de To
vaglia). 

"Os seus pais eram nobres f lorentinos, muito bons 
cristãos e tementes a Deus" (Madre Evangelista Gia
condo). 

Naquele lar reinava a paz e a alegria. Sobretudo 
desde que nasceu o segundo dos seus filhos, a nos
sa santa. 
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Naquele lar reinava a paz e a alegria. 
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Foram quatro as flores que brotaram naquele jar
dim: Geri, Catarina, Alamán e Báccio. Os três filhos 
homens em nada aumentariam a glória dos seus an
tepassados. 

Catarina, pelo contrário, eclipsaria em muito as 
glórias que os seus antepassados tinham alcançado 
pela força das armas e pelo poder do dinheiro. 

No dia seguinte ao nascimento, como era próprio 
de pais tão cristãos, foi levada à igreja de São João
zinho, para receber o santo sacramento do baptismo. 

Deram-lhe o nome de Catarina, mas, por motivos 
familiares, sempre a trataram, em família, com o nome 
de Lucrécia, que era o nome da avó paterna. 

MAMÃ, CHEIRAS A JESUS 

Catarina, por vezes, era despro positada e 
irreverente sobretudo em certos dias e em determi
nados momentos. Era uma menina brincalhona, mas 
algumas vezes não se afastava das saias da mãe. 
Isto acontecia principalmente quando D. Madalena 
comungava. 

Certo dia, a mãe perguntou-lhe a razão de tão enig
mático procedimento, pois não lhe cabia na cabeça 
que uma filha naturalmente tão boa, se tornasse tão 
impertinente. 
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Mamã, cheiras a Jesus . 
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Ela respondeu-lhe: 
- "É que hoje e nos outros dias em que comun

gas, cheiras-me a Jesus". 
Como todas as filhas de estirpe nobre, os seus 

pais, D. Camilo e D. Maria Lourenço, matricularam a 
filha no colégio das Paupertinas, para receber uma 
esmerada educação. 

Todos os dias tinha de ir duas vezes ao Colégio e 
levava uma cestinha, harmoniosamente adornada, 
com a merenda 

Ao passar pela cadeia onde estavam retidos os 
rejeitados da sociedade, estes pediram-lhe esmola. 
A menina começou a derramar a compaixão e a ter
nura do seu coração inocente sobre aqueles infeli
zes, e todos os dias aproximava-se das grades, para 
lhes dar a sua merenda. 

Catarina tinha dez anos. 
"Aquele que disse quem" Me come permanece em 

Mim e Eu nele", era o cúmulo de todas as suas aspi
rações. Ela queria comungar, queria receber Jesus. 

Finalmente, num belo dia de primavera, ajoelha
va-se diante d'Aquele Corpo e Divindade, escondido 
num pedaço de pão. 

Era o dia 25 de Março de 1573. 
Como presente deste primeiro abraço com o "Lou

co de Amor", com o filho do Mistério eterno, pouco 
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Foi s empre uma colegial exemplar. 
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depois consagrava-lhe a sua virgindade. 
Desde aquele dia, um pequeno anel adornaria o 

seu dedo, como sinal deste místico desposório. 

MODELO DE COLEGIAIS 

Corria o ano de 1 580. 
A D. Camilo de Pazzi foi confiado o governo da 

cidade de Cortona e teve que sair com a família da 
cidade de Florença. 

No entanto, Catarina ficou, como interna, no colé
gio de São João da Mata. 

Ela alegrou-se muito com esta resolução, vendo 
nela uma ocasião propícia para se exercitar mais na 
virtude, longe do olhar materno, sempre demasiado 
solícita em trazê-la bem vestida trajando sempre à 
moda. 

- Como era a colegial Catarina? 
- Uma menina encantadora e cumpridora duran-

te um ano e três meses que viveu neste Colégio. As 
próprias monjas depuseram acerca dela para o pro
cesso da Beatificação: 

A sua oração: "Não se podia ser mais devota nem 
mais dada à oração do que aquela menina. Com re
gularidade consagrava todos os dias duas horas a 
este exercício. la com frequência ao coro connosco, 

- 9 



não só durante o dia, mas também sozinha, terna
mente unida a Deus. Dir-se-ia que O via de maneira 
sensível". 

A sua compostura no Coro: "Quando assistia ao 
coro, o respeito mantinha-a de tal maneira imóvel, que 
podia tomar-se por uma estátua, e o amor que abrasa
va o seu coração fazia que o seu rosto se tornasse róseo 
e os seus olhos brilhassem como relâmpagos". 

Em todo o seu porte: "Não cessava de exortar
-nos a comungar com frequência, e, como ela comun
gava mais amiúde que nós, arrastava algumas a se
guir o seu exemplo.<1l Tinha o próximo em tanta esti
ma, que não via os seus defeitos e debilidades. 

Falava pouco e sempre de Deus. 
Deixando-se levar pelo atractivo da humildade, 

ocupava-se gostosamente nos trabalhos mais des
prezíveis". 

COM AS MÃOS NA MASSA 

Já dissemos alguma coisa do seu amor a Jesus 
Eucaristia mas ainda teríamos muito mais para di
zer. Basta lembrar apenas isto: 

(1) Ninguém estranhe o que aqui se diz quanto à recepção da Eucaristia. No 
tempo em que viveu a nossa santa não era permitido , mesmo nos conventos e 
mosteiros, comungar todos os dias e alguns, levados por uma falsa espiritual idade, 
abstinham-se de comungar mesmo quando era permitido. 
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-----

Ouvindo o toque da campainha, deixou tudo ... 
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Uma das razões que a levaram a entrar no Car
melo de Florença foi o facto de ali se comungar com 
mais frequência que nos outros mosteiros. 

Certa ocasião, estando a fazer o pão e ouvindo o 
toque da campainha para comungar, deixou tudo e 
com os braços cheios de massa, foi receber o Divino 
Manjar. 

Quando estava junto do sacrário, angustiada pela 
aridez e secura de espírito que ,às vezes a atormen
tava, costumava dizer: 

-"Madalena, como és ditosa por estar aqui, como 
um lenho, como um pau seco, como esse castiçal, 
essa lâmpada, essa sacra". 

Considerando o excelso amor de Cristo e o seu 
sacrifício eterno ao ficar connosco para sempre, ex
clamava: 

-"O amor, ó meu Deus, leva que Te abandones e 
Te entregues à tua criatura, dando-lhe o teu Corpo e 
o teu Sangue, como alimento e bebida. E por quanto 
tempo? Oh meu Deus, Tu mesmo o disseste: até à 
consumação dos séculos, e para que a criatura pu
desse ver-Te não somente uma vez, não uma sema
na, mas para sempre!" 

E contemplando os seus excelsos benefícios, re
petia extática: 

- "Em memória da tua Paixão, ó amabilíssimo 
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Jesus, deve receber-se este inefável sacramento. 
Ditosa a nossa alma se, quando Te recebermos, ti
vermos na mente esta recordação". 

Sem dúvida saborearemos o Paraíso na terra. 
"Que utilidade traz o teu Sangue, ó meu Deus, à 

alma que antes de Te receber sacramentado, pensa 
que padeceste tanto e que morreste e ressuscitaste 
por ela". 

CHAMADA POR JESUS 

Já estava Catarina na idade dos sonhos, na idade 
em que se quer tudo e se espera tudo; na idade em que 
o "tudo" traz um ''tudo" de desenganos. Tinha 1 6  anos. 

Queria ser religiosa, queria entregar-se a Deus. 
Mas em que Ordem? Qual seria digna, no meio de 
tantas, de recebê-la no seu seio? 

Ela mesma nos diz a razão das suas preferências: 
- "Gosto do convento de Santa Clara pela sua 

pobreza e pela aspereza do seu hábito. 
Também gosto do convento de S. Domingos, por

que as que entram aí nunca mais vão ao locutório. 
Mas prefiro o convento das Carmelitas de Santa 

Maria dos Anjos porque ali se unem a perfeita obser
vância da regra com o uso da Comunhão diária". 

Depois da sua entrada, toda a sua ânsia se con-
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Preferiu o convento das Carmelitas de Santa Maria Maior. 
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centrava no dia da próxima vestição do hábito. 
Durante as cerimónias religiosas esteve toda absor

ta em Deus, cuja união mística se estreitava naquele 
momento de um modo maravilhoso. Belo espectáculo! 

As pessoas mais selectas da cidade na nave do tem
plo; os pais e parentes mais perto dela; as monjas for
mando uma coroa ao seu redor; o sacerdote oficiante, 
investido da competente autoridade; a reverente com
postura da postulante, o seu rosto aureolado de amor 
divino, a sua voz de timbre angelical a pedir pela mise
ricórdia de Deus o hábito de Carmelita. 

Naquela hora de inefável ventura ofereceu ao 
Esposo Divino o holocausto da sua alma, vida e co
ração, protestando que não queria outra recompensa 
senão a sua cruz. 

UMA ESTRANHA DOENÇA 

Ao ver-se vestida de monja Carmelita disse que 
"amava tanto aquele hábito da Virgem que dali em dian
te não poderia acomodar-se a qualquer outro vestido". 

A partir desse dia já não se chamaria Catarina, 
mas antes Irmã Maria Madalena. 

Sobre a vida observante desta noviça, diz-nos a 
Madre Mestra: 

- "Sóror Maria Madalena é minha filha; mas con-
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....- -

Fez a Profissão deitada numa cama colocada na igreja, 
aos pés da Santíssima Virgem. 

viria mais que fosse minha mãe, e eu, que conheço a 
fundo a sua virtude e capacidade, consentiria de bom 
grado em ser sua filha e considerar-me-ia feliz ao ser 
guiada por ela no caminho da santidade". 

Estas eram as disposições do seu coração ao 
aproximar-se o dia da Profissão religiosa. Desejava 
unir-se mais estreitamente à cruz de Cristo. 

Consumida por uma terrível enfermidade milagro
sa, da qual se curou mais tarde também milagrosa
mente, teve de fazer a Profissão deitada numa cama 
colocada na igreja, aos pés da Santíssima Virgem. 
Desta forma comovedora, pronunciou aquelas pala
vras que lhe fizeram derramar lágrimas de alegria. 

Depois foi levada para a cela e ali foi presentea
da com um maravilhoso êxtase de uma hora. 

Outro êxtase mais maravilhoso, que durou qua
renta dias, demonstra-nos a sua união com Deus e a 
participação que tinha nos divinos mistérios. 

Ela mesma nos conta: 
- "Não sabia se estava morta ou viva, se no corpo 

ou na alma, se na terra ou no céu, mas somente via a 
Deus todo glorioso em si mesmo, a amar-se a Si mes
mo puramente, a conhecer-Se a Si mesmo inteira
mente, a ser capaz de Si mesmo infinitamente, a amar 
as criaturas puramente e com um amor infinito ser 
Uno em união de Trindade". 
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A EXTÁTICA 

Muitas vezes, embriagada de amor, corria pelos 
claustros do convento e exclamava: 

-"Amor! Amor! Não sois amado nem conhecido! 
Dai-me uma voz que se possa ouvir por todo o mun
do para que o vosso amor seja conhecido de todos e 
reine em todos os corações". 

-"Eu quero amar-Vos, meu Jesus, e não quero 
outro amor senão o vosso". 

Na Segunda-feira Santa de 1585 ouviram-lhe di
zer cinco vezes abraçada ao crucifixo: 

- "Ó meu Jesus, esconde i-me dentro da chaga da 
vossa santa humanidade!" 

Depois foi envolta num profundo arroubamento, 
que ela nos conta assim: 

"Havia perto de duas horas que considerava as 
penas interiores e exteriores de Jesus, quando ad
verti que Ele me comunicava as suas sagradas cha
gas e experimentei em seguida um incrível contenta
mento, vendo impressos no meu corpo os sinais do 
meu Bom Mestre". 

Estando noutra ocasião num êxtase sublime, o 
Senhor ditou-lhe as regras de conduta que resumiam 
todas as suas obrigações para com Ele e para com o 
próximo. Procurou cumpri-las toda a vida. 

18-

Corria pelos claustros exclamando: 
Amor! Amor! Não sois amado nem conhecido! 
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Encontramo-nos no ano de 1 585 
Madalena experimentou de Deus os favores mais 

intensos e os carismas mais singulares. 
Na véspera de Pentecostes, Sóror Maria Madalena 

caiu num êxtase envolvente, o maior de todos os que 
teve em toda a vida- e foram tantos! Estes merece
ram-lhe o cognome de "Extática". 

Este êxtase durou oito dias, desde a véspera de 
Pentecostes até ao Domingo da Santíssima Trindade. 

O Espírito Santo desceu sobre ela várias vezes e 
de várias formas: como pomba, língua inflamada, fogo. 

A CASA DA VIRGEM 

Assim chamava ela ao seu convento: "Casa da 
Virgem", "Casa de Maria". 

Para ali foi ela, para a sua Casa, para consagrar
-se inteiramente a Maria. Quantas vezes não se pros
traria ela aos pés da Mãe para pedir-lhe forças para 
continuar ali. 

Quis fazer a Profissão aos pés de Maria para que 
Ela a guardasse desde aquele momento em que se 
colocava nas suas mãos. 

Contemplando este inefável benefício que lhe ti
nha feito chamando-a à sua Ordem, exclamava entu
siasmada: 

20 -

Ó gloriosa Virgem Maria, quem me dará palavras para agradecer o 
inestimável benefício que de Vós recebi? 
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"Oh Santa, Sagrada e Gloriosa Virgem Maria! 
Quem dará ao meu coração e à minha boca palavras 
dignas do inestimável benefício que de Vós recebi? 

Tão obrigada me sinto a Vós pela eleição que fizestes 
de mim para o vosso serviço, que ainda que todos os 
meus membros se transformassem em línguas para Vos 
dar graças, não poderia fazê-lo dignamente ... 

Para ela, Maria era a Mãe que vê as nossas fra
quezas e quer remediá-las. Dizia: 

"Quem não encontrar misericórdia neste mundo 
recorra a Maria que é forte e poderosa. Quem está 
em contínua luta, recorra a Maria que é portadora da 
Paz. Quem está atormentado pelo demónio, vá ter 
com Maria que é a Mãe da humildade pois não há 
nada que acobarde tanto o demónio como esta virtu
de. Recorram, portanto, todos a Maria, pois é grande 
e maravilhoso o poder que o misterioso Jesus conce
de a sua Mãe, que é também a nossa Mãe". 

E noutro lugar volta a repetir sobre este mesmo 
tema: 

"Nós navegamos num mar tormentoso, e, portan
to, se não nos fortalecemos com as virtudes de que 
Maria nos deixou tão esplêndidos exemplos, caire
mos em muitos perigos; mas se agirmos como Ela 
agiu, com grande facilidade, por detrás da luz desta 
fúlgida Estrela, chegaremos ao porto da salvação". 
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O SEU VESTIDO 

No dia 30 de Janeiro de 1583, Maria Madalena 
vestia o Hábito Carmelita. 

Foi o seu mais belo ideal: consagrar-se a Maria 
na Ordem do Carmo, na Ordem do Escapulário. 

Costumava dizer: 
- "Oh Rainha dos céus! Que há em mim que Vos 

tenha podido mover para me escolherdes para abra
çar a vossa Santa Ordem? Que honra Vos poderá 
advirde mim, que não sou mais que um insecto que 
se arrasta sobre a terra?" 

"Não me causa admiração que noutro tempo tivés
seis escolhido santos que enalteceram a vossa Or
dem; nem que hoje continueis a chamar tantos que 
nela vivem com raro exemplo de virtude. O que me 
admira é que tenhais querido pôr os olhos em mim, 
que não tenho nenhum mérito para isso. Ah! Isto é 
uma graça incomparável, uma honra que cobre o meu 
rosto de confusão". 

Ao mesmo tempo que se sentia indigna de tanta 
predilecção por parte de Maria, sentia-se orgulhosís
sima por vestir aquele hábito que a tornava sua filha 
predilecta. 

- "Amo tanto este hábito que, daqui em diante, não 
poderei habituar-me ao uso de nenhum outro vestido". 
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Amo tanto este hábito que nunca poderei usar outro. 
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Uma alegria imensa se desprendeu do seu cora
ção no dia da tomada de hábito, e, no dia da profis
são, uma alegria maior a dominaria totalmente pois 
entregava-se a Deus na Ordem da Bem-aventurada 
Virgem do Monte Carmelo. 

Durante a sua terrível prova de cinco anos - que 
teve de passar na "Cova dos Leões" -sofreu tão hor
rorosas tentações contra a vocação, que não sabia 
sequer como explicá-las. 

De todas saiu sempre vitoriosa pelo muito que 
amava o seu hábito que era o de Maria ... 

AS SUAS OBRAS 

Trata-se de um caso insólito na história dos san
tos da Igreja. 

Maria Madalena nada escreveu, mas falou mui
tas coisas sublimes que os superiores lhe obrigariam 
a rever depois. 

Durante os êxtases destacaram seis monjas que, 
por ordem, copiavam quanto ela dizia quando estava 
fora dos seus sentidos .. . 

Terminado o êxtase obrigavam-na a escutar to
das essas coisas que tinham copiado durante ele 
pedindo-lhe que assinalasse o que estava correcto, 
o que faltava ou o que estava a mais . . .  
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Durante os êxtases disse coisas maravilhosas 
que estão compiladas em cinco livros . 

Deste modo recolheram-se, ditando-o ela, as re
lações dos favores celestiais recebidos. Algumas des
tas relações foram tomadas durante os êxtases da 
santa. 

As monjas Carmelitas de Florença conservam com 
carinho cinco livros que recolhem as principais reve
lações e doutrina de Madalena. 

Cinco livros maravilhosos, jóias da literatura mís
tica universal, que reflectem fielmente o pensamento 
de Madalena. 

Assim se chamam os livros que recolhem o seu 
pensamento: 

- Os quarenta dias - 261 páginas. 
- Os colóquios- 926 páginas 
- As revelações e inteligências - 450 páginas. 
- A  prova - 81 8 páginas 
- Renovação da Igreja - 65 páginas 
- Avisos, Sentenças, Cartas familiares .. . 
Um bom conhecedor da doutrina de Madalena 

pôde escrever que "as suas obras abundam em con
ceitos sublimes, em visões profundas, em interpreta
ções agudas, em personificações vivíssimas, em va
riedade de símbolos e em tantos sentimentos que não 
é possível desejar mais ... " 
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MESTRA DE VIRTUDES 

A sua alma era um jardim ou horto de virtudes 
bem florido ... Ela possuía-as e queria que as suas fi
lhas espirituais as tivessem também . . .  Foi muitos anos 
mestra de Noviças e formou muitas religiosas nas 
verdadeiras virtudes religiosas . .. 

Tantos êxtases, tantas revelações, tantas graças e 
favores recebidos de Aquele Deus Misericordioso do 
Sacrário fazia que o seu coração se derretesse por Ele 
e exclamasse, para além do sentimento humano: 

-" Pati et non mori!" Padecer e não morrer 
Este foi o seu lema. 
Nada lhe causou medo: nem as terríveis enfermida

des, nem as constantes contrariedades, nem aquela 
terrível prova de cinco anos que a deixou exausta e a 
arrebatou da terra, circundada de glória, mais valiosa, 
quanto mais foram os seus trabalhos para alcançá-la. 

Os seus milagres são incontáveis. 
Sete anos antes da sua morte, sendo Mestra de 

noviças disse a quatro delas: 
- "Vós assistireis à minha morte". 
Mais tarde cumprir-se-ia este vaticínio. 
A uma noviça que foi pedir-lhe uma mortificação, 

não por ser mortificada, mas para parecer sê-lo, disse: 
"Não são estes os sacrifícios que Deus quer, mas 
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a recta intenção e a pureza de coração". 
A outra religiosa que foi pedir-lhe perdão por uma 

falta cometida, não porque o sentisse mas porque a 
tinham aconselhado, a Santa disse: 

- "Essa contrição não merece perdão". 
Era sumamente devota do Ofício Divino. Dizia que 

rezá-lo aproveitava mais que qualquer outra obra 
mesmo que fosse grande. Jamais deixava de o rezar 
e, até quando estava doente, viam-na sempre no coro 
com o Breviário na mão. 

PARTIDA E MENSAGEM 

Para Madalena a tarde já está caminhando para o 
seu ocaso. 

Tinha padecido muito, e o doce horizonte que ocul
tava o Deus de misericórdia e de amor rompia-se di
ante da sua chegada. 

Grandes dores a afligiam na sua última doença, 
mas ainda tinha forças suficientes para repetir com 
um heroísmo nunca visto nos anais dos séculos: 

- "Pati et non mori". "Padecer e não morrer" 

Era natural que as forças lhe faltassem e a vida 
lhe negasse o seu alento. E assim, na tarde de 25 de 
Maio de 1607, quando o relógio marcava as três, voou 
docemente para o céu. 
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Às três horas da tarde de 25 de Maio de 1607, 
rodeada pelas Irmãs , adormeceu suavemente no Senhor. 

Morreu aos quarenta e um anos de idade e vinte 
e três de Profissão religiosa. 

O seu cadáver não perdeu o frescor e a louçania 
da juventude e o seu rosto manteve-se rosado. Nin
guém se cansava de o contemplar. 

Um ano depois abriram a sepultura e acharam o 
cadáver íntegro e exalando um delicado aroma. 

Oito dias depois, dos seus joelhos começou a 
manar um líquido pegajoso e aromático. Durou esta 
milagrosa destilação doze anos. 

Foi beatificada no dia 8 de Maio de 1 626 por Ur
bano V I I I. 

Foi canonizada no dia 22 de Abril de 1 669 por 
Clemente IX. 

É difícil sintetizar em poucas linhas a sua mensagem: 
-A sua espiritual idade é litúrgica, e é o Ofício Di

vino e a Santa Missa o centro dos seus colóquios e 
de toda a sua meditação. Madalena viveu no tempo 
da Contra- Reforma e, por isso mesmo, também os 
seus escritos serão caracterizados por esta matiz re
formista pós-tridentina. 

- Madalena, apesar da sua vida claustral, não se 
esquecerá de oferecer tudo para a santificação de 
todos os seus irmãos, os homens, sempre com uma 
ânsia amorosa de ir para países longínquos conver
ter os que ainda não conhecem a Cristo . . .  
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