
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Quadro del Cristo Risorto di De Matteis 

 
Cristo Jesus ressuscitou, Aleluia! 

“Ande com pés seguros o caminho ensanguentado, 
suba com Ele ao cume do Gólgota e morra com Ele na 
Cruz. Se você morrer com ele na cruz, você ressurgirá 

com ele na glória”. 
Cristo Jesus ressuscitou, Aleluia! Aleluia! 

Venerável Madre Carmela Prestigiacomo 
 

Caríssimos amigos e devotos de Madre Carmela, 
desejamos a vocês e suas famílias  
 

votos fervorosos por ocasião das Festas Pascais 
 
Que a graça e a luz resplandecente de Jesus Ressuscitado renovem a 
força de vida em cada um de nós e possamos com nosso humilde 
testemunho ser um canto de alegria e esperança para toda a 
humanidade que sofre neste terrível tempo de pandemia. Através dos 
escritos de nossa Venerável Madre Carmela Prestigiacomo queremos 
chegar aos vossos corações e convidá-los a continuar a rezar pelo bom 
andamento da Causa de Beatificação. Obrigada pela sua proximidade 
 

Feliz e Santa Páscoa! 
Irmã Alba Arce e Irmãs do Sagrado Coração do Verbo Encarnado 

  



 
Madre Carmela na Memória histórica e viva das Irmãs 

do Sagrado Coração do Verbo Encarnado 
 

Conheci a nossa Fundadora Madre 
Carmela no dia 29 de julho de 1931, poucos dias depois de minha entrada 
em convento na casa de Palermo, lembro que ela me 
passou uma ótima impressão, ou seja, a impressão de 
uma alma cheia de Deus.   
Para a formação das suas Irmãs esteve 
sempre vigilante e atenta, exortava-as com 
palavras, com bom exemplo e ajudava-as 
com a oração. Lembro que a encontrava com 
o rosário nas mãos e às vezes parecia absorta 
em Deus. As linhas de força da formação 
eram: silêncio, união com Deus e estudo em 
função do apostolado. 
A todos dispensava uma boa palavra que os 
fazia lembrar da presença de Deus. Esteve 
sempre atenta à vida litúrgica e sacramental 
e teve uma devoção especial à Santíssima 
Virgem. 

Madre Carmela nos exortava à 
obediência e à caridade com espírito de contemplação e piedade sólida na 
adesão exata à Vontade Divina, expressão da verdadeira caridade para 
compensar os pecados de toda a humanidade. E o amor de Deus em Madre 
Carmela tornou-se amor ao próximo. 

Nossa Fundadora queria que a 
alegria e a felicidade reinassem na comunidade porque essas virtudes eram 
consideradas por ela como a base da vida consagrada. A caridade para com 
o próximo tornava-a muito compreensiva e exercia-a com todos, mesmo 
quando as coisas não corriam como desejava, ia ao encontro de todos, 
muitas vezes, tendo que fazer alguns sacrifícios. Penso que se tudo deu certo 
na fundação do Instituto, Madre Carmela o conseguiu não só com a oração, 
não só com o sacrifício aceito, mas também desejado. 
                            Dev.ma Filha   
 

Suor Maddalena Di Stefano 
                                                         Dichiarazione acclusa al Processo Diocesano  
                                                         Della Causa di Madre Carmela, Roma 1993  



Feliz Páscoa! “ 

Se morrermos com Jesus na cruz, ressuscitaremos com ele na gloria” 

Bênção de Madre Carmela 
Jesus sempre esteja 
na sua boca, 
em seu coração, 
em sua alma. 
Somente ele resplandeça em todo seu ser. 
Jesus seja o único princípio 
e fim de todas as suas ações. 
Somente ele seja o seu único amor, 
seu único suspiro, 
sua esperança, 
sua saúde, sua vida, 
sua bênção, seu prêmio, 
sua glória eterna. Amem. 
 

Dos escritos da venerável Madre Carmela Prestigiacomo 
"Decidida a qualquer custo seguir passo a passo meu único e 

verdadeiro Modelo  Meu único fim,  viver só para Ele, com Ele 

e nEle, e não haver outro amor senão  Ele somente, e morrer 

só por Ele abraçada à sua Cruz consumida por puro amor; 

impulsionada, na verdade estimulada a crescer dia apos dia, 

hora apos hora, momento por momento em seu Amor divino, 

a queimar, a me consumir, do único amor por Jesus, que foi 

consumido no duro  madeiro da cruz por amor a mim, 

decidida e estimulada a sofrer, com sua graça tudo por ele, 

qualquer pena, qualquer dor, qualquer tormento, qualquer 

desolação, qualquer abandono, a própria morte por amor 

daquele que deu sua vida por mim". 

(Carta a Pe. Vincenzo Nardelli, O.P, 23 de setembro de1900)  



«Através da oração contemplei o altíssimo mistério da Ressurreição de 

Cristo, Nosso Senhor, ou melhor, a verdade, a grandeza e a glória desta 

Ressurreição, tipo e modelo da nossa Ressurreição eterna». 

Ven. Madre Carmela Prestigiacomo, Vol. II, p. 278 (1903) 

 

Oração pela glorificação 
da Venerável Serva de Deus 

Madre Carmela Prestigiacomo 
 

  

 


