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Esta linda história que você vai conhecer 
agora aconteceu há muito tempo na 

Itália no ano de 1924, num pequenino 
lugar chamado Cernusco.  

Foi ali, que a Mãe de Jesus visitou 
uma jovem religiosa Marcelina.
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Questa bella storia, che 
conoscerai ora, è successa 
molto tempo fa in Italia,

 nel 1924,
in un piccolo paese chiamato 

Cernusco.
Lì, la Madre di Gesù, visitò una
giovane religiosa Marcellina.
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Seu nome? Elizabete.
Uma menina simples, humilde e, 

desde muito pequena, descobriu sua 
vocação: queria ser de Deus! 
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Il suo nome? Elisabetta.
Una ragazza semplice e umile, 

che, fin da piccola,
scoprì la sua vocazione: 

Voler essere di Dio.
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orario messe
0re 7.00- 11.00-
19.00

Suora!



Queria ajudar as pessoas e 
vê-las felizes. Seu coração era 

bom e generoso.

10 11

Voleva aiutare le persone
e vederle felici.

Il suo cuore era buono e generoso.
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O tempo passou e Elizabete 
tornou-se uma religiosa feliz, cheia 

de vida. Vivia  plenamente sua 
vocação no meio das alunas.
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Col passare del tempo, Elisabetta 
divenne una religiosa felice,

 piena di vita.
Essa viveva pienamente 

la sua vocazione 
in mezzo alle alunne.
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Inesperadamente, Irmã Elizabete
 fi cou muito doente. 

Ela tinha apenas 27 anos.

14 15

Improvvisamente
Suor Elisabetta si ammalò.

Aveva appena 27 anni.
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A doença a deixou cega, debilitada 
e cada vez mais fraca. Ela sofria 
muito, sentia muitas dores, mas 

não reclamava de nada. Seu olhar 
transmitia serenidade, paz e coragem. 
Fazer a vontade de Deus era o mais 

importante para ela naquele momento 
de dor.  E quanta dor!

16 17

La malattia la rese cieca, 
debole e fragile. 

Soffriva molto e aveva molti dolori, 
ma non si lamentava mai.

Il suo sguardo trasmetteva 
serenità, pace e coraggio.

Fare la volontà di Dio era la cosa
 più importante in quel momento 

di dolore. E quanto dolore!
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As dores a consumiam dia a dia e 
Irmã Elizabete não esperava mais 
nada nesta vida a não ser o dia de 
sua morte. Seu médico, Doutor 

Bino, dizia: “Nada mais posso fazer 
por esta jovem Irmã. Cuidem dela 
e podem chamar-me a qualquer 

momento”. 

18 19

I dolori la consumavano 
ogni giorno di più e 

Suor Elisabetta non desiderava 
altro che morire. 

Il suo medico, il Dott. Bino, diceva: 
“Non posso far più nulla per

 questa giovane suora. 
Abbiate cura di lei; potete 

chiamarmi in qualunque momento”.
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Infelizmente a medicina não tinha 
mais recursos e nenhuma esperança 
poderia ser dada a ela. Doutor Bino 

não acreditava que Deus poderia fazer 
um milagre na vida de Irmã Elizabete.

20 21

Purtroppo le medicine non facevano 
più effetto e non c’era 
più speranza per lei. 

Il Dott. Bino non credeva che
 Dio potesse fare un miracolo
nella vita di Suor Elisabetta.
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Mas algo de muito especial aconteceu 
na noite do dia 6 de janeiro de 1924! 
Já era muito tarde, por volta das 22 

horas e trinta minutos!

22 23

Ma qualcosa di speciale accadde 
nella notte del 6 gennaio 1924.

 
Era tardi: erano circa le 22,30
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Em meio ao silêncio profundo da 
noite, Irmã Elizabete começa a falar 
e as outras Irmãs que cuidavam dela 

fi cam surpresas.

24 25

nel silenzio profondo della notte,
Suor Elisabetta incomincia a

 parlare, con la sorpresa delle 
suore che l’assistevano.
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Irmã Elizabete diz: “Oh! Como a 
Senhora é boa! Mas eu tenho uma 

dor tão grande que nem sei 
oferecer a Deus... reze por mim!”
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Suor Elisabetta disse: 
“Oh! Come è buona lei !

Ma io ho un dolore così grande 
che non so offrire a Dio 

... preghi per me!”
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Então a bela Senhora lhe diz: “REZA! 
CONFIA! ESPERA! Voltarei para 

ver você de 22 para 23 de fevereiro”. 
Depois de sorrir, desapareceu.

28 29

Allora la Bella Signora le disse:
“PREGA! CONFIDA! SPERA!

Ritornerò per vederti 
dal 22 al 23 febbraio”.

Sorrise e sparì.
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Irmã Elizabete não sabia quem era 
aquela boa e linda Senhora que a tinha 
visitado. Coitada! As Irmãs pensavam 

que a pobre Irmã estava sonhando. 
Como poderia ver alguém se ela 

estava cega há um ano? 
Ela, no entanto, continua tranquila em 
seu sofrimento, mas sua saúde piora 

cada vez mais.

30 31

Suor Elisabetta non sapeva chi 
fosse quella bella signora 

che l’aveva visitata. 
Poverina! Le suore pensavano che la 

povera suora stesse sognando. 
Come poteva vedere qualcuno se lei

era cieca da un anno?
 Lei, intanto, continuava a vivere
 serenamente la sua sofferenza, 

ma la sua salute peggiorava 
sempre di più.
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O médico diz que a qualquer 
momento ela poderá morrer. Por isso, 

não deveriam deixá-la mais 
sozinha no quarto.

32 33

Il medico disse che poteva
morire in qualunque momento.

Perciò non dovevano lasciarla mai sola.
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O mês de fevereiro inicia e Irmã 
Elizabete não esquece o que a bela 

Senhora tinha lhe falado: 
“Eu voltarei”.

34 35

All’inizio di febbraio Suor Elisabetta 
non dimentica ciò che 

la bella signora le aveva detto: 
“Ritornerò!” 
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Isto a deixava feliz e ela a aguardava 
ansiosamente, mas ela não voltou. 

“Ela não veio, não veio... aquela boa 
Senhora disse que voltaria na noite 

de 2 para 3!” disse com profunda 
tristeza e chora. “Ela não veio 
porque não fui bastante boa”.
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Ciò la rendeva felice ed aspettava 
ansiosamente, ma invano.

“Lei non è venuta, non è venuta
Quella buona signora disse che 
sarebbe ritornata nella notte 
dal 2 al 3” disse con profonda

tristezza ... e pianse.
“Non è venuta perché non sono 

stata abbastanza buona”.
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FEBBRAIO



Os dias foram passando e a doença 
progredia rapidamente. A paralisia 

não lhe permitia mais engolir, falar ou 
movimentar-se. Não havia mais nada 

a fazer. Só esperar a sua morte.

38
39

Man mano che i giorni passavano, 
la malattia  progrediva rapidamente.

La paralisi non le permetteva più 
di deglutire, né di parlare 

o di muoversi.
Non c’era più nulla da fare: 

solo attendere la morte.
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Era o dia 22 de fevereiro. Cai a noite, 
são 23h45min, as Irmãs enfermeiras 

velam pela agonizante e rezam.

40 41

Giunse il 22 febbraio.
 In piena notte, alle ore 23,45

 le suore infermiere stavano vegliando
l’agonizzante e pregavano.
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Neste momento, Irmã Elizabete tem 
um sobressalto e as Irmãs pensam 
que é o fi m. “Oh! A Senhora! A 

Senhora!” diz Irmã Elizabete, sentada 
na cama, mãos postas, olhar fi xo num 

determinado ponto e com o rosto 
erguido. “De 22 para 23? Eu havia 

entendido de 2 para 3”.

42 43

In quel momento, Suor Elisabetta 
ebbe un sussulto e le suore

 pensavano che fosse giunta la fine.
“Oh! La Signora! La Signora”

 disse Suor Elisabetta,
seduta sul letto, con le mani giunte

 e lo sguardo fisso in un punto, 
e col viso eretto.

“Dal 22 al 23? 
Io avevo capito dal 2 al 3 ...”
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Um pouco depois, cheia de espanto 
diz: “Mas, a Senhora.... é... Nossa 
Senhora! É Nossa Senhora! Nossa 

Senhora com um menino!”
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Poco dopo, piena di timore, disse:
“Ma la Signora … è ... la Madonna! 

La Madonna con un bambino!”
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Somente neste momento, Irmã 
Elizabete reconhece que aquela boa 
Senhora era a Mãe de Jesus. “Mas, 

por que chora o seu menino? Chora 
por minha causa? Chora por meus 
pecados? Chora porque não o amei 

bastante?

46 47

Solo allora Suor Elisabetta riconosce 
che quella buona Signora era 

la Mamma di Gesù.
“Ma perché il suo bambino piange? 
Piange per causa mia?  Piange per i 
miei peccati?  Piange perché non

 l’ho amato abbastanza?”
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Irmã Elizabete vê Jesus nos braços 
de Nossa Senhora. Ele está com seu 
rostinho erguido, olhando o rosto da 
sua mãe e uma das mãozinhas pousa 

sobre a mão de Maria.

48 49

Suor Elisabetta vede Gesù in braccio 
alla Madonna col visetto rivolto in alto, 

che guarda il volto della sua Mamma 
e posa una manina sulla mano di Maria.
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Sua longa veste branca perde-se no 
manto da Virgem e de seus olhos 

meigos rolam duas grandes lágrimas.
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La sua lunga veste bianca si perde
 nel manto della Vergine e 

dai suoi dolci occhi cadono due
grandi lacrime.
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As Irmãs que estavam presentes 
não ouvem e não veem nada, mas 

sentem que algo de extraordinário está 
acontecendo ali.

52 53

Le suore presenti non sentono 
e non vedono nulla, ma capiscono 

che qualcosa di straordinario
sta succedendo.
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Nossa Senhora ternamente, lhe 
responde: “O Menino chora 

porque não é bastante AMADO, 
PROCURADO, DESEJADO, 

também pelas pessoas que lhe são 
consagradas. Tu deves dizer isto!”

54 55

La Madonna teneramente le risponde:
“Il Bambino piange perché

non è abbastanza
AMATO, CERCATO, DESIDERATO, 

neppure dalle persone che  
gli sono consacrate. 
Tu devi dire questo!”
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Irmã Elizabete não tinha percebido 
a missão que tinha recebido e disse: 
“Oh, Nossa Senhora, leve-me ao 

paraíso! Nossa Senhora lhe responde: 
“Deverias ir, mas agora deves 

anunciar esta mensagem a todos”.

56 57

Suor Elisabetta non capì la missione 
che aveva ricevuto e disse: 

“Oh, Madonna, portami in paradiso”.
 La Madonna le rispose: “Avresti dovu-

to venire, ma ora devi annunciare
 questo messaggio a tutti”.
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Irmã Elizabete, um pouco assustada, 
diz: “Mas eu sou tão pequena, a 

última de todas, não sei nada, nem 
sei mais falar, quem acreditará 

em mim? Dê-me um sinal então”. 
Neste momento, a Virgem sorri, 

carinhosamente, inclina-se um pouco 
e diz: “Devolvo-te a saúde”.  E 

desaparece com seu Menino.
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Suor Elisabetta, un po’ spaventata 
disse: “Ma io sono piccola, l’ultima 
di tutte, non so nulla, non so più
 parlare, chi potrà credermi?

 Dammi allora un segno”. 
In quel momento la Vergine

sorrise amabilmente e, chinandosi un 
poco, disse: “Ti do la salute”.

 E scomparve col suo Bambino.
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Uma alegria imensa tomou conta 
daquele lugar. Todas as Irmãs 

agradeciam a Jesus por ter 
realizado um grande milagre 

através de sua mãe.
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Una gioia immensa si impadronì 
di quell’ambiente.

Tutte le suore ringraziavano Gesù 
per il grande miracolo avvenuto per 

l’intercessione della sua Mamma.
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Irmã Elizabete reza sem parar, até pela 
manhã. Mãos postas e olhos fi xos no 

lugar onde Nossa Senhora a abençoara 
com sua presença. Quanta emoção! 

Quanta alegria estava em seu coração.
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Suor Elisabetta prega fino al mattino. 
Con le mani giunte e lo sguardo 
fisso nel luogo dove la Madonna

 l’ha benedetta con la sua presenza.
Quanta emozione! 

Quanta gioia nel suo cuore!



63



Irmã Elizabete fi cou totalmente curada 
e viveu mais 60 anos, anunciando, 

com a própria vida, a mensagem que 
Nossa Senhora lhe tinha dado. Seu 

olhar meigo, profundo, luminoso, era 
o olhar de quem já viu o céu!
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Suor Elisabetta fu guarita 
completamente e visse ancora 

60 anni annunciando con la propria 
vita il messaggio che la Madonna

 le aveva affidato. 
Il suo sguardo mite, profondo, 

luminoso era lo sguardo di 
chi ha già visto il Cielo.
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No dia 15 de abril de 1984, com 87 
anos, ela se encontrou para sempre 
com a linda Senhora que a visitou 

com o Menino Jesus.
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Il 15 aprile 1984, a 87 anni, 
si è incontrata per sempre 

con la Bella Signora che l’aveva 
visitata col Bambino Gesù.
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Esta linda Senhora recebeu o título 
de Nossa Senhora do Divino Pranto 
porque Jesus chorava no seu colo 

pelos pecados que cometemos, pelas 
coisas erradas que fazemos, pela nossa 
falta de amor, de respeito, de gratidão.

68 69

Questa Bella Signora prese il nome di 
Nostra Signora del Divin Pianto 

perché Gesù, tra le braccia di sua
 madre, piangeva per i peccati e gli 

sbagli che commettiamo, soprattutto 
piangeva per la mancanza di

amore, di rispetto e di gratitudine.
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Invoquemos sempre a Mãe de Deus, 
com coração de fi lhos e ela sempre 

nos levará a Jesus para que seja 
mais AMADO, PROCURADO E 

DESEJADO! 
Não deixemos Jesus chorar mais...

70

Invochiamo sempre la Madre di Dio 
con cuore di figli e Lei sempre ci con-
durrà a Gesù affinché sia sempre più
AMATO, CERCATO, DESIDERATO.

Non facciamo più piangere Gesù!
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Fine



São Irmãs Marcelinas, dedicadas à 
missão educativa e à evangelização 
através da palavra e da arte, tornando 
inesquecíveis os preciosos dons 
concedidos por Deus à Família 
Marcelina.

Ir. Deuceli Kwiatkowski, 
nasceu em Quitandinha 
Paraná no ano de 1971.

Autoras:

Ir. Ariana Oliveira Camargo, 
nasceu em Castro 
Paraná no ano de 1984.
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