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FOGO! FOGO! 

Jesus veio trazer o fogo ao mundo e, como Ele.mes

mo diria, o seu desejo mais vivo era que tudo ardesse 

em amor para com o Pai ... 

Este fogo herdou-o a pequena Madalena Sofia Barat 

que, quando for mais crescida, procurará espalhá-lo por 

toda a parte por si mesma e através das suas filhas. 

Era o dia 12 de Dezembro de 1779 quando na 

turbulenta França, na bela região de Borgonha, em 

Joigny, nascia uma bela menina, filha do casal Tiago 

e Madalena. 

Enquanto na casa dos Barat todos exultavam de 

alegria pelo feliz acontecimento, na casa vizinha tudo 

era sobressalto e correria: tinha-se ateado um enorme 

fogo que ameaçava acabar com tudo. Por isso, quando 
já crescidita, as vizinhas perguntavam a Madalena: 

-Quem te trouxe ao mundo? 

Ela respondia: 

-O fogo! Eu vim com o fogo! 

Costuma esculpir-se ou pintar-se o Sagrado Cora

ção de Jesus irradiando fogo do seu Coração. Madalena 

Sofia far-se-á eco deste fogo do Sagrado Coração e 

procurará ela própria arder nesse fogo e depois trans

miti-lo a todos os que estiverem em contacto com a 

sua vida. 

No lar dos Barat reina uma grande paz e praticam-se 
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No lar dos Barat reina uma grande paz 
e praticam-se todas as virtudes cristãs. 

todas as virtudes cristãs. Por isso, a pequena Madalena 
tem diante de si uma escola permanente. Para aprender 
basta-lhe apenas contemplar os pais e os irmãos. 

Seu pai era proprietário de muitas vinhas e, por 
isso, a meninice e a juventude da nossa protagonista 
desenrolar-se-á num clima sadio e de amor à natureza. 
Madre Barat sentirá sempre esse atractivo pelos cam
pos a que se habituou desde criança. 

O próprio Concílio Vaticano li recordou-nos que um 
dos cinco modos como Deus se torna presente aos 
homens é por meio da natureza. Os Santos ficavam 
extasiados ao contemplar tanta beleza . .. 

UM RÍGIDO EDUCADOR 

Aquela menininha nascida em momento de tanto pe
rigo era de constituição franzina mas conseguiu resistir a 
todas as dificuldades que a vida lhe ofereceu. O Senhor 
velava por ela para lhe confiar empreendimentos muito 
importantes, quando ela fosse maior, para sua glória e 
para bem dos seus filhos, os homens. 

O Senhor dotou-a com uma inteligência viva e com 
um carácter intrépido. Ela própria recordará, quando 
adulta, que, aos dezassete meses, já pensava no Se
nhor e se dava conta das coisas. 

Como ela se alegrava em correr pelo meio das vi
nhas de seu pai colhendo florinhas! 

- 5 



Como ela se alegrava em correr pelo meio das vinhas de seu pai 
colhendo florinhas! 
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Aprendeu a ler muito cedo e dedicou-se ao estu
do do catecismo. Era sempre a primeira do grupo e o 
Pároco, quando via que nenhuma das crianças sabia 
responder às suas perguntas, dirigia-se à espevitada 
Madalena certo de que obteria a desejada resposta. E 
não se enganava. 

A nossa pequena era espontânea, sincera e irre
preensível. 

Certo dia, o sacerdote explicava a confissão e, sem 
mais aquelas, a pequenita Madalena começou a dizer 
publicamente os seus pecadilhos. Todos começaram 
a rir-se. Ela não compreendeu. Só mais tarde com
preenderá que os pecados se dizem em segredo ao 
representante de Deus e não em público . . .  

Por temperamento era veemente, nervosa, mas, 
desde pequenina, saberá dominar-se a ponto de apa
recer sempre como uma pessoa calma e pacífica. 

O seu irmão Luís, bastantes anos mais velho que 
ela, tomou a sério a educação de Madalena, quase 
como uma obrigação sagrada. Ele era muito bom mas 
muito severo consjgo próprio e com os outros. A pobre 
Madalena passaria por situações muito dolorosas por 
causa deste rígido educador que cumpria a sua missão 
mais com temor que com amor. 
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Luís, o irmão e padrinho, foi um severo educador. 
Queria que Madalena, mais tarde, fosse doutora ... 

"MAIS VIRGILIANA QUE CRISTÃ" 

Luís, o irmão, amava-a apaixonadamente mas era 
demasiado severo para com ela. Ele era forte, embora 
um jovenzinho. Entregava-se com toda a seriedade aos 
estudos pois estava a preparar-se para ser sacerdote. 
Era de temperamento sério, muito responsável. 

Foi padrinho da sua irmãzinha. Muitas vezes acon
tece que os padrinhos se limitam a entregar uma lem
brança no dia de aniversário aos afilhados . . .  Luís não. 
Ele encarou com exagerada seriedade a sua função . . .  
Os próprios pais quase se desobrigaram da missão 
educadora da filhita porque sabiam que o filho mais 
velho cumpria às mil maravilhas essa obrigação. 

Entre outras coisas, Luís queria que a sua irmã 
fosse uma doutora no dia de amanhã. Para isso tinha 
de a educar muito bem em todos os sentidos. Era ne
cessário estudar, estudar muito. 

Dava-lhe aulas de línguas clássicas, latim e gre
go, e ela chegou a dominá-las tão bem que as falava 
correntemente. Também lhe dava aulas de línguas 
modernas como o castelhano e o italiano. Encantava-a 
Santa Teresa e queria ler as suas obras na língua ori
ginal para poder tirar mais proveito da leitura. Chegou 
a penetrar tão profundamente nestas obras da Doutora 
do Carmelo que sabia de cor grandes parágrafos de 
"As Moradas". É muito conhecida a sua frase: "O es-
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panhol é a língua mais apropriada para falar de Deus". 
Parece que antes dela, já tiriha dito o mesmo o próprio 
imperador Carlos V. 

Também se entregou ao estudo das ciências e das 
artes. Era, em ponto pequeno, quase uma enciclopé
dia ... Toda esta sabedoria exigida pelo seu severo pro
fessor e padrinho, que queria fazer dela uma doutora, 
encheu demasiado a sua cabecita e parece que a levou 
a esquecer-se um pouco do principal. Enamorou-se de 
tal modo da poesia e da literatura do inspirado poeta 
Virgílio que chegou a dizer de si mesma: "Às vezes 
sentia-me mais discípula de Virgílio que de Cristo". 

REVOLUÇÃO 

Quanto se tem escrito sobre esta palavra vilipen
diada em tantas ocasiões. O primeiro e maior revolu
cionário de todos os tempos foi Jesus Cristo mas a sua 
revolução é de um cariz bem diferente da dos falsos 
revolucionários dos nossos dias. Para estes, revolução 
consiste em colocar tudo ao contrário. Em fazer coisas 
raras e exigentes para os outros. Em dar a volta ao 
texto, mesmo que seja pisando os valores humanos. A 
revolução que trouxe e viveu Jesus Cristo e que ensi
nou aos seus seguidores é a de fazer o bem, construir 
a bondade, trabalhar para que o mundo seja mais justo 
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Luís, para se pôr a salvo, teve que fugir para Paris 
e levou consigo a querida afilhada e irmã. 
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e melhor_ em todos os sentidos . . .  Essa é verdadeira 
revolução ... não a que começou em França quando 
Madalena contava apenas dez anitos. 

O seu irmão e padrinho, o exigente Luís, já era 
diácono em 1789. Recusara-se a fazer o juramento 
de acatar aqueles iníquos princípios e, por isso, perse
guiam-no. Para se pôr a salvo teve que fugir de Joigny 
e retirar-se para a grande cidade de Paris. Ele pensou: 
também aqui, nesta terra, corre perigo a minha querida 
afilhada e irmã. Levo-a comigo e ali continuarei a educá
-la até conseguir realizar nela uma obra prima. 

Quando comunicou esta decisão à mãe, ela sentiu
-a profundamente mas as razões do filho mais velho 
convenceram-na. 

A viagem foi cheia de sobressaltos e dificuldades. 
Por fim, uma vez já em Paris, Madalena dedicou-se 
como pôde a dar aulas de catequese às criancinhas 
enquanto seguia a sua própria formação integral. 

Mas ... um dia chega a notícia fatal. Luís está na 
cadeia e teme-se o pior. Quase todos os que entram 
naquele calaboiço saem para o cadafalso. A mãe não 
cessa de chorar e não tardará a cair doente. 

A pequena Madalena faz o mesmo. A mãe alar
ma-se. Se a pequena não come, em vez de um, vai 
perder os dois filhos. Por fim, mercê deste estratagema, 
Madalena consegue também que a sua mãe coma e 
se tranquilize. 
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VEM E SEGUE-ME 

Recordamos a cena evangélica: o Senhor Jesus 
quando começou a vida pública fê-lo chamando alguns 
discípulos para que o acompanhassem. E eles deixando 
tudo, casa, parentes, estilo de vida . . .  seguiram-no sem 
condições. Mas, certa ocasião, chamou um jovem rico e 
este, mais apegado às riquezas que ao próprio bem ... 
não seguiu o Mestre. 

A jovenzinha Sofia tanto em Joigny como em Paris 
entregou-se à oração e à leitura do evangelho, sem 
esquecer as rígidas lições do seu mestre e irmão, 
Luís. Este bom Mestre, com maiúscula, ia-a formando 
segundo a doutrina de Santa Teresa, Santo Inácio de 
Loiola, São Francisco Xavier . . .  Ela queria seguir os 
exemplos destes santos. 

Mas como? Quando? Não se devia precipitar. A 
hora do Senhor chegaria. 

O seu irmão Luís já acreditava que a sua missão 
tinha terminado e pensou que agora era preciso apon
tar-lhe outros mestres que moldassem a obra que ele 
via que Jesus ia amadurecendo na irmã e em algumas 
das suas amigas. Por isso, enviou estas jovenzitas 
falar com um conhecido e piedoso sacerdote, o P. 
Varin, que pertencia à Sociedade franco-alemã dos 
Padres do Sagrado Coração de Jesus. O P. Varin era 
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Luís mandou estas jovenzitas falar com o conhecido e piedoso 
Padre Varin dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. 
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um convertido e fogoso sacerdote ao estilo de Santo 
Inácio de Loiola. 

Toda a França caminhava agora um pouco aturdida 
depois de ter saído da revolução. A Igreja foi duramente 
perseguida e os valores humano-cristãos lançados por 
terra. A reacção não se fez esperar. Surgiram imediata
mente legiões de almas que para fazer contrapeso as
piravam à santidade levando uma vida de total entrega 
a Deus. Aqui estava a interrogação de Madalena. Para 
onde me chama o Senhor? Para o Carmelo? Para a 
vida activa? Colocou-se nas mãos de Deus na certeza 
de que Ele falaria. 

O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

A devoção ao Sagrado Coração de Jesus propagou
-se sobretudo a partir da segunda metade do século 
XVI I graças a Santa Margarida de Alacoque, religiosa 
da Visitação de Paray le Moniale. 

Sempre na Igreja se prestou culto ao Sacratíssimo 
Coração de Jesus e à Humanidade de Cristo embora 
Santa Teresa tivesse estado em perigo de os seus livros 
serem proibidos por causa deste tema ... Mas, depois, 
graças a Deus, viu-se que ela tinha razão. 

Santa Margarida de Alacoque foi a eleita por Deus 
pára atalhar a heresia jansenista. O impulso que então 
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Madalena Sofia foi a eleita para levar o amor 
do Sagrado Coração de Jesus à juventude ... 

tinha esta fervorosa devoção era especialmente para 
ressaltar a Paixão e os sofrimentos do Senhor: "Eis 
aqui o Coração que tanto tem amado os homens e que 
deles só tem recebido injúrias e ingratidões" disse em 
certa ocasião o Sagrado Coração à vidente de Paray 
le Moniale. 

Madre Madalera Sofia foi eleita pelo próprio Sa
grado Coração de Jesus para dar outra visão a esta 
devoção: levar o amor deste Sagrado Coração de Jesus 
à juventude como meio de viver melhor os conselhos 
e a doutrina do Evangelho. 

Mas antes de dar este passo definitivo a pobre Ma
dalena passou por muitas aflições e indecisões: Onde 
me quer o Senhor? Na vida contemplativa, no Carmelo? 
Entregue aos pobres e às crianças no mundo? Ela só 
queria acertar com a vontade de Deus. As suas com
panheiras tomaram-na como Mãe e líder e esperavam 
a sua resposta. O P. Varín veio em sua ajuda e com 
energia disse-lhe: "Sofia, Deus encaminha tudo. Ele já 
disse a sua palavra. Já não é tempo de pensar mais. 
O Senhor não quer que a esmerada educação que re
cebeste seja sepultada num convento contemplativo. 
Deve brilhar para bem das almas. Eu, em nome de 
Deus, assim to declaro". 
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SOCIEDADE DO SAGRADO CORAÇÃO 

Luís Baratjá era sacerdote. Tinha saído do cárcere 
e trabalhava clandestinamente para levar a paz a muitas 
consciências durante a perseguição. 

Apesar da direcção da sua afilhada e das suas 
companheiras ter sido entregue às experientes mãos 
do P. Varin e de outros piedosos e prudentes sacerdo
tes, ele continuava a preocupar-se com a vocação e o 
percurso que seguia a sua irmã que ele amava mais 
que a si próprio. 

A casa parisiense da senhora Duval era o refúgio 
clandestino de muitos sacerdotes e religiosos. Ali ce
lebravam o culto e ali se consolidou, pouco a pouco, o 
nascimento de uma futura grande obra: A Sociedade 

do Sagrado Coração. 

Outras jovens atraídas pelas virtudes que adorna
vam a jovem Barat foram-se-lhe juntando. Algumas 
perseveravam pouco tempo porque não procuravam 
completamente a vontade de Deus. Por fim, chegou o 
dia tão esperado. Era o dia 21 de Novembro de 1800, 
festa da Apresentação de Nossa Senhora no templo ou 
de Nossa Senhora Menina. Onde encontrar melhor dia 
para o nascimento desta Congregação que se dedicaria 
à educação da meninice e da juventude? 

No modesto oratório da senhora Duval, com a pre
sença de alguns sacerdotes perseguidos , quatro jovens 
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A 21 de Novembro de 1800, no oratório da Senhora Duval, 
quatro jovens iniciavam a Sociedade do Sagrado Coração. 
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iniciavam esta Sociedade do Sagrado Coração. Duas 
destas jovens não perseverariam. Uma delas, já ma
dura em anos, pretendia segurar a batuta ... mas não 
servia para isso. Chamava-se Loquet e, fazendo alusão 
ao seu apelido, tinha ideias bastante extravagantes. O 
P. Varin pediu-lhe para abandonar a obra e, em vez 
dela, nomeou como superiora a Madre Barat. Esta ficou 
mais que espantada e opôs-se tenazmente pois dizia 
que não tinha qualidades para tanto. An·os mais tarde, 
dirá o P.Varin: "Por pouco lhe custava a vida. A única 
resistência dela era a humildade". 

Foi assim extremamente modesto o nascimento 
deste ilustre Instituto. 

DENSAS NUVENS 

Já temos a Obra e a superiora que a dirigirá com 
competência e prudência pouco comuns, adornada de 
todas as qualidades sobressaindo sobretudo a de MÃE. 
Isto de ser Mãe, será a nota distintiva que a acompa
nhará ao longo de toda a vida. 

Já tinham duas casitas: uma em Amiens, que foi a 
primeira, e outra em Grenoble. Tudo caminhava sobre 
rodas. De muitas partes faziam-lhes pedidos de funda
ções. As jovens reclamavam boas educadoras como 
estas discípulas do Sagrado Coração, filhas da Madre 
Barat, que já tinham fama. 
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O P.e Saint-Estéve quis mudar tudo na comunidade de Amiens 
e até redigiu umas novas Constituições ... 
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Mas as obras do Senhor devem ser experimentadas 
pela prova e perseguição. Caso contrário, é muito fácil 
desviarem-se. A Igreja foi sempre perseguida desde 
o nascimento porque também o foi o seu Fundador. 
Ela continuará a sê-lo até ao fim dos séculos. É como 
se se juntasse uma quinta nota fundamental ou cons
titutiva da Igreja: una, santa, católica, apostólica e . . .  

perseguida. 

A obra de Madre Barat também recebeu muito cedo 
um duro golpe que podia ser mortal pela forma ardilosa 
como se apresentou. 

A comunidade de Amiens tinha como assessor e 
padre espiritual um sacerdote chamado Saint-Estéve 
que manifestava a vaidade de ser fundador e, como 
tal, procurou marcar esta comunidade nascente. Havia 
religiosas que aceitavam todas as suas manias. Ele 
mudou tudo naquela casa: o hábito, a direcção, e até 
redigiu umas novas Constituições. Aquilo era tudo me
nos o que Madre Madalena Sofia e as companheiras 
tinham idealizado orientadas pelo P. Varin e outros 
admiráveis sacerdotes. 

Este senhor, Saint-Estéve, escreveu e propalou 
aos quatro ventos acusações totalmente falsas contra 
Madre Barat. A sua resposta a tantas mentiras e calú
nias foi apenas esta: 

"Finalmente encontrei uma pessoa que me trata 
como mereço". 
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ARDER E LUZIR 

Até há poucos anos, a vida religiosa dividia-se nes
tes dois estados: vida contemplativa e vida apostólica. 
Há alguns séculos atrás havia também as chamadas 
Ordens Militares, que eram propriamente activas. Às 
Ordens apostólicas ou de vida activa chamavam-se tam
bém de vida mista. No século XI I I  São Tomás dizia: "É 
melhor arder e luzir que só arder ou só luzir". Segundo 
este grande doutor, o melhor era a vida mista pois ela 
participa da vida contemplativa, que seria "arder" e da 
vida meramente activa que é "luzir". Os membros de 
vida activa entregam aos seus irmãos, os homens, o 
que contemplaram na oração. 

Tudo isto pensou com calma a nossa Madre Barat 
e procurou inseri-lo nas Constituições que escreveu 
depois de muitas horas de oração, assessorada por 
distintos e sábios sacerdotes e religiosos, quando fo
ram reprovadas as que tinham sido apresentadas pelo 
Padre Saint-Estéve. 

Madre Barat era uma alma de profunda vida interior 
e passava longas horas entregue à oração. O Santíssi
mo e o seu lugarzito no coro alto sabiam muitos segre
dos desta boa Madre que só procurava amar a Jesus, 
o Sagrado Coração, a Virgem Maria e fazer com que 
as suas filhas, as religiosas e suas alunas, que cada 
dia se multiplicavam prodigiosamente, os amassem e 
imitassem cada vez mais e melhor. 
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Madre Barat era uma alma de profunda vida interior 
e passava longas horas entregue à oração. 

Madre Madalena costumava dizer quando a vo
zearia da criançada parecia perturbar a soledade e o 
silêncio das suas casas: "O essencial é conservar o 
espírito interior no meio de toda esta algazarra." 

Quando perguntavam a Madre Barat qual devia ser 
o carisma ou a maneira de agir dos membros desta 
Sociedade do Sagrado Coração, ela respondia: 

- "A generosidade; o Sagrado Coração de Jesus 
não quer senão almas grandes. Temos de ser todas 
para todos". 

A ANDARILHA E FUNDADORA 

Já recordámos que ela conhecia a vida e obra de 
Santa Teresa e que, para a entender o melhor possível, 
aprendeu a língua espanhola. Era lógico que, como fun
dadora desta nova Sociedade, tal como a reformadora 
carmelita castelhana, a imitasse nas suas andanças 
por muitos caminhos. 

As viagens daquele tempo estavam cercadas de 
dificuldades. Quando chegavam às pousadas, por ve
zes, essas dificuldades e austeridades aumentavam. 
Madre Barat referia-se assim a uma delas: 

"A universidade das ratazanas veio celebrar no 
nosso quarto a sua assembleia e era tanto o ruído . . .  
que teríamos tido muito medo se não tivéssemos posta 
a nossa confiança em Deus". 
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Na carruagem acomodavam-se como podiam e 
convertiam-na em oratório onde se rezava, meditava 
e se falava de planos futuros embora a Madre prefe
risse falar da actualidade, da entrega total ao Senhor. 

As filhas escutavam-na encantadas embora a Madre 
com frequência preferisse calar. 

Quando chegavam às povoações a primeira coisa 

que preocu pava a Madre Fundadora e Geral era que 
não lhes faltasse a Missa. Iam visitar o sacrário e ganhar 

forças para a nova jornada que as esperava. 
Em Assis desfrutou em profundidade da pobreza do 

Poverello. Ali encontrou umas religiosas, as francisca
nas del G iglio, do Lírio, com as quais travou tal amizade 
que elas começaram a chamar-lhe como chamavam à 
sua "Madre Geral". Madre Barat foi sumamente gene
rosa com elas e mandou à Madre Ecónoma que lhes 
desse tudo quanto tinham. 

Às vezes Madre Mada lena aproveitava o nascer 

ou o pôr do sol, o canto de um pássaro ou a contem
plação de uma maravilhosa paisa gem para se elevar 
para Deus e animar suas filhas a ver Deus na natureza. 

Nunca perdia a presença de Deus. 
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Ao chegar às povoações preocupava-se 
para que não lhes faltasse a Missa. 
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A MÃE ADMIRÁVEL 

Quem não ficará extasiado diante da contemplação 
duma maravilhosa imagem de Nossa Senhora que 
transmite doçura e pureza? 

Madre Barat foi, desde pequenina, muito devota 
da Virgem Maria e, ao longo de toda a vida, procurou 
sempre imitar as suas virtudes especialmente aquelas 
que mais nos referem as páginas do Evangelho: fé, 
confiança no Senhor, humildade, pureza, serviço, amor 
a seu Filho Jesus ... 

Nas suas cartas fala frequentemente às filhas e a 
todos a quem escreve da Virgem e de quanto é neces
sário amá-la. 

Na Sociedade do Sagrado Coração de Jesus é já 
tradicional, e como que fazendo parte do seu carisma, 
esta devoção e terno amor à doce Mãe Admirável 
manifestado na imagem que se tornou mundialmente 
famosa. 

Costumava dizer a Madre referindo-se a esta ima
gem que uma religiosa, sua filha, tinha pintado: 

- "Não sei que tem esta imagenzinha de Nossa 
Senhora que só com o simples facto de olhar para ela, 
já a amamos". 

Foi assim muito simples a origem desta imagem 
cujo original se venera em Santa Trindade do Monte, 
junto da Praça de Espanha, em Roma, num antigo 

28-

convento dos Mínimos e depois Casa e igreja das Re
ligiosas do Sagrado Coração. 

Estava no noviciado a Madre Perdrau, oriunda de 
uma família bem colocada na vida, que a mãe tinha 
enviado à Itália para a dissuaair da sua vocação. Um 
dia, inspirada pelo Senhor, quis pintar na parede do 
claustro a imagem de Nossa Senhora fiando e com 
um lírio na mão, tal como ela a tinha concebido na sua 
cabecita há muitos anos. 

A obra saiu perfeita. Começou a ser venerada pelas 
meninas, pelas religiosas, pelo povo e até pelo próprio 
Papa. Os prodígios que realizava divulgaram-se por 
toda a parte. Fizeram-se cópias e espalharam-se por 
todo o mundo. Hoje é venerada em todas as partes. 

A MADRE PARTIU MAS VIVE 

Todos os santos se distinguiram mais numas virtu
des que em outras embora as tenham praticado todas 
e em todas sejam modelos para nós. Madre Barat 
distinguiu-se sobretudo numa e basta uma só palavra 
para as abranger a todas: era Mãe. Era a Mãe. Disto 
davam abundantes testemunhos tanto as filhas como 
as alunas e as pessoas que conviviam com ela. 

Madre Madalena era uma alma apostólica, cheia 
de fogo no coração. Costumava dizer: 
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Recebeu a visita do próprio 
Vigário de Jesus Cristo, Pio VI/. 

I 
I 

"Uma filha do Sagrado Coração não pode salvar-se 
só, tem de salvar também a muitos outros". 

A saúde de Madre Barat ia-se minando pouco a 
pouco. Os seus trabalhos fundacionais, a sua assistên
cia de Mãe a todos os problemas, os muitos sacrifícios 
com que macerava o corpo ... tudo contribuía para que 
a sua saúde se fosse debilitando de dia para dia. 

Teve uma grande alegria antes de morrer: viu apro
vadas as suas Constituições e foi abençoada pelo Papa. 
Recebeu a visita do próprio Vigário de Jesus Cristo, 
Pio VIl, quando este se deslocou a Paris para coroar 
Napoleão. 

O Instituto propagou-se como o grão de mostarda 
da parábola evangélica. Quando ela morreu já contava 
1 1 1  casas com milhares de alunas de todos os estratos 
sociais. 

No meio das dificuldades, que a acompanharam ao 
longo de toda a vida, costumava dizer: 

"Aceitemos a cruz desnuda. Jesus, apesar de tudo, 
calava. Estas palavras são toda a minha força". 

Ela própria tinha profetizado a data da sua partida 
para a eternidade. Era uma alma eucarística e desejava 
partir numa quinta-feira. No dia 20, disse: 

- "Quinta-feira vamos para o céu." 
E partiu no dia 25 de Maio de 1865, quinta-feira. Mas 

continua viva nas numerosas filhas do Sagrado Cora
ção que se encontram espalhadas por todo o mundo. 
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