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Há muito tempo atrás, numa 
cidade distante daqui, 

nasceu uma menina muito graciosa.
Ela era a primeira fi lhinha de um casal 

que vivia em Roma. Seus pais 
a amavam muito e a cercavam de 

carinho e proteção.
Mas... quem é esta menina tão especial?

Qual é o seu nome, a sua história?
Talvez você esteja se perguntando: deve 

ser uma super menina!
E eu lhe respondo: com certeza, 

ela sempre foi e sempre será!
Seu nome fi cou gravado na história!
Sei que você já ouviu e falou muitas 

vezes esse nome e que ele faz 
parte da minha, da sua, de tantas vidas.

Você jamais esquecerá!

6

Molto tempo fa,
 in una citta lontana da qui, 
nacque una bella bambina

Era la prima figlia di una coppia 
di sposi che viveva a Roma

 I suoi genitori l’amavano molto e 
la circondavano d’affetto e protezione
Ma chi è questa bambina così speciale?  
Qual’ è il suo nome e la sua storia? 

Forse ti stai chiedendo: 
deve essere una super bambina!  

Ti rispondo: certamente
Il suo nome è ricordato nella storia!   
Tu hai già sentito molte volte questo 

nome, perché fa parte della mia, 
della tua e di tante altre vite 
 Non lo dimenticherai mai!
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Afi nal, vamos conhecê-la?
Seu nome é Marcelina.
Menina esperta, alegre 

inteligente, cheia de vida!
Como tantas outras crianças ela 
amava a natureza, os campos, 

as fl ores, os pássaros...

8

Vogliamo conoscerla? 
Si chiama Marcellina 

E’ una bambina vivace, allegra, 
intelligente, piena di vita!

 Come tutti i bambini, ama
 la natura, i campi, i fiori, 

gli uccelli ……
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Desde que nasceu, no ano de 327, 
Marcelina começou a receber de 

seus pais um grande e imperecível 
tesouro: a fé vivida e ensinada 

por Jesus.

10

Fin dalla nascita, 
nell’anno 327, 

Marcellina ricevette dai genitori 
un grande e prezioso tesoro:

 la fede viva in Gesù
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Marcelina foi descobrindo muitas 
coisas e, nos braços de seus pais, 
ouvia falar de Deus e de seu amor 
pela humanidade. Desde pequeno, 
seu coraçãozinho foi aprendendo a 

ajudar os outros, a amar a vida, 
a repartir as coisas que tinha.

12

Marcellina, a poco a poco,
 scoprì molte cose e, 

dai genitori, udiva parlare di Dio
 e del suo amore per l’umanità

 Fin da piccola, 
il suo cuore imparava ad aiutare

 gli altri, ad amare la vita, 
a dividere le cose che possedeva
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Mas, Marcelina não fi cou por 
muito tempo sozinha, logo 
ganhou um irmãozinho que 

se chamava Sátiro, com o qual, 
poderia brincar e partilhar 

seus sonhos de criança.
Como era bom ter alguém 

para se divertir.

14

Ma Marcellina non restò sola 
per molto tempo 

Nacque un fratellino che
 si chiamava Satiro, 

con il quale poteva giocare 
e condividere i suoi sogni di bambina 

Come era bello avere qualcuno 
con il quale divertirsi!
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Os anos foram passando e Marcelina 
já não era mais uma criança, mas uma
mocinha. Ela sempre estava atenta a 

tudo o que estava acontecendo e 
entendia que os tempos não eram 
fáceis, pois, sua família precisou 

mudar-se para outra cidade.
Seu pai, Ambrósio, tinha sido 

escolhido para ser prefeito 
do Território das Gálias.

16

Gli anni passarono e 
Marcellina non era più bambina,

 ma una bella ragazza 
Stava sempre attenta a tutto ciò 

che succedeva e capiva che 
i tempi non erano facili, 

perciò la famiglia dovette spostarsi
 in un’altra città 

Suo padre divenne Prefetto 
del territorio delle Gallie 
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Ele era um homem bom e todos o
admiravam pela justiça e piedade.

Marcelina sentia-se feliz, pois sabia 
que seu pai era um grande homem 

e sua vida um verdadeiro testemunho 
da vivência cristã para a sociedade.

18

Era un uomo buono e 
tutti lo ammiravano per la giustizia

 e per la pietà 
Marcellina era felice perché capiva 
che suo padre era un grande uomo

 e che la sua vita era una 
testimonianza di vita cristiana 

per la società
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Quantos ensinamentos 
Marcelina recebeu desse pai 
que amava tanto! Ele sempre 

foi uma presença viva ao longo 
dos anos que viveram juntos.

20

Quanti insegnamenti Marcellina
 ricevette dal papà 
che amava tanto!

 Era una presenza viva in tutti 
gli anni che vissero insieme
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Alguns anos se passaram e, 
novamente, aquele lar encheu-se de 
luz e alegria com o nascimento do

terceiro fi lho. Seu nome? Ambrósio, 
como o de seu pai. Ninguém poderia

imaginar que aquele menino se 
tornaria, um dia, um grande 
homem para a sociedade e 

um grande santo para o céu.

22

Dopo alcuni anni, la casa si riempi
 di luce e di gioia per la nascita 

del terzo figlio
 Il suo nome? Ambrogio,

 come suo padre 
Nessuno poteva immaginare 

che quel bambino sarebbe diventato un 
grande uomo per la società 

e un grande santo per il cielo
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Era uma família feliz.
Uma família que se amava e que 

amava as outras pessoas. 
Mas... qual era a fonte desse amor?

Jesus! Buscavam nele a força, a paz, 
a sabedoria... pois era Ele o 
maior exemplo de amor que 

o mundo já tinha visto!

24

Era una famiglia felice 
Si amavano e amavano tutti 

Ma, qual era la fonte 
di questo amore? Gesù! 

Cercavano in lui la forza, la pace,
 la sapienza,perché era Gesù 

il più grande esempio di amore
 che il mondo conosceva!
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Depois de alguns anos, uma dor 
imensa invadiu o coração de todos.
Agora só restava a saudade daquele

pai tão amado que já não estava mais
entre eles, mas feliz junto de Deus.

Foram momentos de muita dor
e tristeza... mas também foram
momentos de muita confi ança

porque sabiam que
Deus estava com eles.

26

Dopo alcuni anni un grande dolore 
colpì il cuore di tutti 

Rimaneva solo il ricordo 
e la nostalgia di quel caro papà 

che non era più con loro, 
ma era con Dio in cielo

 Furono momenti di dolore 
e di tristezza, ma anche di fiducia, 

perché sapevano che 
Dio era con loro



27



A mãe de Marcelina, mulher forte
e corajosa, precisava agora ser pai e
mãe ao mesmo tempo. Ela tinha que

continuar educando os seus três
fi lhos, pois sabia que era esta

a grande missão que lhe restava
neste mundo.

Com a morte do pai, decidiram
voltar para Roma. Marcelina já era

uma jovem linda e destacava-se pela
sua inteligência, graça e bondade.

28

La mamma di Marcellina, 
donna forte e coraggiosa, era ora
 papà e mamma allo stesso tempo

 Ella continuò ad educare 
i suoi tre figli, perché era 
la missione che Dio le aveva 
affidato in questo mondo 
Con la morte del padre, 

decisero di ritornare a Roma
 Marcellina era ormai una bella 

giovane e si distingueva per la sua
 intelligenza, grazia e bontà
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Muitos rapazes a queriam por esposa,
mas aquele coração tão jovem,

nobre e puro sentia algo que não
conseguia explicar. O mundo já
não lhe satisfazia, não conseguia

preencher seu desejo de amar,
porque o amor que Marcelina
buscava era o amor de Deus.

Deus a queria, e ela... queria ser
de Deus! Sendo de Deus,

amaria a todos!

30

Molti giovani la volevano per sposa, 
ma quel cuore giovane e puro 
sentiva qualcosa di inspiegabile
 Il mondo non la soddisfaceva, 

non riusciva a riempire 
il suo desiderio di amare, 

perché l’amore
 che Marcellina cercava 

era l’amore di Dio 
Dio la voleva e lei voleva Dio!  

Essendo di Dio 
sarebbe stata di tutti!

31



31

il 
mio cuore 
appartiene
 a Gesù



Entre essas incertezas, o
sofrimento novamente chega
aquele lar, sua mãe morreu.

Quanta dor no coração daqueles
três fi lhos, ansiosos por 

segurança, proteção e amparo.
O que fazer? Estão sozinhos!

32

Tra queste incertezze, il dolore 
giunse nuovamente in quella casa

 con la morte della madre
Quanta sofferenza nel cuore 

di quei tre figli, desiderosi ancora 
di sicurezza, protezione e aiuto

 Che fare? Erano soli!                     
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Marcelina, cheia de fé e
confi ança em Deus, assume
a grande missão de educar
os dois irmãos menores.

Desejava que fossem
homens justos, construtores

do bem.

34

Marcellina, piena di fede e 
di fiducia in Dio, assume la grande 

missione di educare i suoi 
due fratelli minori 

Voleva che fossero uomini giusti, 
costruttori del bene
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Com 25 anos de idade, nova
luz brilhou diante de seus

olhos e já não poderia mais
negar ou adiar sua decisão

de consagrar-se a Deus
para sempre.

36

A 25 anni, una nuova luce brillò 
davanti ai suoi occhi e 

non poteva negare o ritardare
 la sua decisione di consacrarsi 

a Dio per sempre
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Na noite de Natal, Marcelina
assumiu, então, publicamente,

o compromisso de sua
entrega a Deus, e recebeu o
véu das virgens, das mãos

do Papa Libério.
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Nella notte di Natale, 
Marcellina, assume l’impegno della

 sua consacrazione a Dio e 
riceve il velo delle vergini 
dalle mani di Papa Liberio
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Sua vida foi inteiramente
dedicada aos pobres. Ela
os servia e os amava com

coração de mãe.

40

La sua vita fu interamente
 dedicata ai poveri, che serviva 
e amava con cuore di mamma
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Jesus era o seu modelo
e cada vez mais

identifi cava-se com Ele,
a quem se unia horas
e horas, em oração.

42

Gesù era il suo modello e
 sempre più si identificava con lui,

 con il quale stava ore e ore
 in preghiera
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‘‘Marcelina amava a Igreja e
a força de seu exemplo fazia

com que muitas jovens
desejassem o mesmo

modo de vida.

44

Marcellina amava la Chiesa 
e, la forza del suo esempio,
 faceva sì che molte giovani 
desiderassero vivere come lei
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Signore, ti 
prego per la 
tua Chiesa



Viviam unidas e dividiam
seus bens e seu amor com
os necessitados. Todos as 

amavam e se admiravam de
sua bondade e acolhimento.

46

Vivevano insieme e dividevano
i loro beni con i bisognosi, 

con amore  

Erano amate e stimate da tutti 
per la loro bontà e la loro generosità
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Sátiro e Ambrósio, seus irmãos, a
amavam profundamente pois era
uma verdadeira mãe para eles.

Olhavam para Marcelina
com grande veneração pois ela
os educava na fé, na vivência

dos deveres cristãos e na prática
do bem. Juntos viviam na terra,

com o coração voltado par o céu.

48

Amava profondamente i suoi 
fratelli, Satiro e Ambrogio, 

ed era per loro una vera mamma 
A loro volta essi avevano per 

Marcellina una grande venerazione, 
perché li educava alla fede, 

nei doveri cristiani e 
nella pratica del bene 

Vivevano uniti in terra con il cuore 
sempre rivolto al cielo



49



Sentindo que se aproximava sua
passagem para a eternidade dizia:

‘‘... Enfi m, deixo este mundo e
alegro-me porque vou à casa do Pai,

ao Reino do Senhor, à felicidade
dos meus irmãos’’.

50

Sentendo che si avvicinava la fine 
della sua vita, diceva: 

“……dunque, lascio questo mondo 
e mi rallegro perché vado alla casa 
del Padre, nel regno del Signore, 
nella felicità dei miei fratelli”
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Marcelina morreu com 70 anos
no dia 17 de julho de 397, fazendo
o bem e espalhando o perfume de
suas virtudes. Sátiro e Ambrósio

já tinham partido desta vida e
a esperavam junto de Deus.

52

Marcellina è morta all’età di 70 anni, 
il 17 luglio del 397, 

facendo il bene e spargendo 
il soave profumo delle sue virtù 

  Satiro e Ambrogio erano già morti 
e l’aspettavano in cielo
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Agora, no céu, ela vive! Viverá
em cada coração desejoso de

formar almas para a eternidade.
Essa foi a história da vida

de Marcelina!
Uma história simples, sem

grandes novidades,
uma história... de amor!
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Ora lei vive in cielo! 
E vive anche nel cuore 
di chi desidera formare 
anime per l’eternità

Questa è la storia della vita 
di Marcellina!

Una storia semplice, 
senza grandi novità, 
una storia……d’amore!
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Um ideal tão nobre assim
não poderia morrer!

Hoje as Marcelinas estão espalhadas
pelo mundo e continuam esta grande

missão de educar, cuidar das 
crianças, adolescentes, jovens

adultos, doentes e idosos.
Mas quando tudo começou?

56

Un ideale di vita che non può morire
 Oggi le Marcelline sono sparse 
nel mondo e continuano questa 
missione di educare, interessarsi 

delle adolescenti, dei giovani, degli 
adulti, dei malati e degli anziani …
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salute

educazion
e

sociale



Tudo começou em 1838 quando o 
sacerdote Luigi Biraghi iniciou a
Congregação das Irmãs de Santa 

Marcelina. Vendo Marcelina como
grande educadora e como grande

modelo de vida consagrada,
escolheu-a como Padroeira.

58

Tutto questo è iniziato nel 1838, 
quando il sacerdote Luigi Biraghi 
diede inizio alla Congregazione 
delle Suore di Santa Marcellina 
Scelse Marcellina come modello 
di educatrice e di consacrata e

 la volle Patrona della 
famiglia Marcellina  
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Que tal?
Você gostou da história desta

menina tão especial?
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Che ne dici?
Ti è piaciuta la storia

di questa ragazza così speciale?
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Istituto Internazionale
Suore di Santa Marcellina


