
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletim de setembro de 2021 
Postulação Roma Causa de Beatificação e Canonização 

Venerável Madre Carmela Prestigiacomo 

 

 

Madre Carmela, Fundadora.  
Um olhar atento à memória histórica  e vivente do Instituto 

Sagrado Coração do Verbo Encarnado.  
 

 
 
A Venerável Madre Carmela Prestigiacomo, primeira 

custódia do carisma da Fundação, caminhou com os tempos e 
desde o início da Fundação, conseguiu permear o apostolado 
específico, particularmente a dimensão educativa, com um 
estilo que evoca constantemente a doutrina social da Igreja. A 
ação social e a promoção humana da sociedade, denota uma 
pedagogia do amor que a distinguiu. 

Por que ainda hoje como ontem, a sabedoria do coração 
e aclareza da inteligência são tao necessárias? 

 

“Aceito de bom grado a Cruz das mãos 
de Deus, feliz por carregá-la, ajudada 

pela sua graça, enquanto Ele quiser, 
ainda que seja por toda a minha vida”. 

Ven. Madre Carmela 

 



Para iluminar mentes e corações com o Evangelho e 
combater as heresias do século. A ação apostólica em educar 
com sabedoria caminha de mãos dadas na luta por iluminar as 
mentes, educar à vida e à cultura. 

A experiencia humana e cristã de Madre Carmela 
Prestigiacomo gira em torno da caridade e da ação catequética, 
onde o meio preferencial, para chegar progressivamente à 
formação integral da pessoa humana é a escola. 

Nossa venerada Madre considerou fundamental a 
formação integral da pessoa humana. Um apostolado que exige 
tornar próprios os sentimentos do Coração de Cristo e torná-los 
características marcantes da nossa espiritualidade: «levar a luz 
da Verdade na caridade». 

As Irmãs do Sagrado Coração do Verbo Encarnado, Filhas 
da Madre Carmela e todas aquelas pessoas que são próximas 
do Instituto que ela fundou, são iluminadas pelo Espírito Santo 
e por ela mesma, a primeira guardiã do Carisma fundador, 
então o carisma torna-se participativo, se estende a uma missão 
compartilhada na Igreja e na sociedade de hoje. 

Agradecemos à Divina Providência 
pelo dom de nossa Venerável Fundadora 
Madre Carmela que até hoje, após 137 anos 
de fundação, continua a ser Luz no rastro do 
Evangelho. 

 
 
Suor Alba D. Arce  

Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poesia de Madre Carmela 

Seu amor por mim é aquele farol 

que ilumina minha mente, 

que me inflama e me acende 

d’um divino e santo ardor. 

 

No seu Cor farei meu quarto, 

onde pedirei somente em troca, 

aquela fé pura e viva, 

que transforma o homem em Ti. 

 

Naquela pousada sagrada 

Passerei toda minha vida, 

contemplando -Te, meu Deus, 

que sois um encanto de amor! 

 

Somente em ti serei feliz, meu bem, 

só viverei por Ti meu amor, 

contemplarei em todas as horas sua 

infinita beleza. 

 

          Irmã Carmela de Jesus 

“Repouso da alma em Jesus” 

Palermo 1890 

Madre Carmela nos exorta a 

seguir Jesus no caminho do 

calvário: 

 “Eis o seu divino 

modelo e a sua meta: Jesus 

carregando o pesado 

madeiro no caminho do 

calvário para cumprir a 

obra da nossa redenção. 

Siga-o dócil e 

silenciosamente, abraça a 

cruz com amorosa 

resignação, beije com 

humilde devoção aquele 

estandarte sagrado, que 

Jesus ti oferece em sinal de 

reconhecimento e à sua 

imitação, caminhe segura 

na via ensanguenta, sobe 

com Ele ao cume do 

Gólgota e morre com Ele na 

cruz. Se você morrer com 

Ele na cruz, você ressurgirá 

com Ele na glória”. 

 



 Oração pela glorificação da Venerável Serva de Deus 
Madre Carmela Prestigiacomo 

 

Testemunho da Irmã Maria Francesca, ao século Antonina Coniglio, nascida em Calatafimi em 

2 de outubro de 1918. Religiosa professa no Instituto das Irmãs do Sagrado Coração do Verbo 

Encarnado. 

   A Madre Fundadora fez muitas penitências, mas sempre foi ativa, dinâmica. Ele fundou 

muitas casas; Lembro-me dessas: Palermo, Marsala, Roma, Castellammare del Golfo, Cinisi, 

Calatafimi. Corleone, Sambuca, Villafrati; na Calábria: Cosenza, Cerisano, Spezzano Sila, 

Castelsilano, Grimaldi. Quando a conheci já era anciã, mas ouvi dizer que andava muito pelas 

casas da Congregação como fundadora e superiora geral. Por onde andava, levava muita 

alegria para suas irmãs e para as meninas, que a recebiam com entusiasmo. Com elas se 

divertia e brincava; todos a amavam e quando a madre  estava presente as meninas comiam 

junto com as Irmãs ... 

   A madre se preocupava muito com as Irmãs: sempre que lhe escreviam, ela imediatamente 
respondia, não se descuidava de ninguém; em suas cartas era maternal e compreensiva; ela 
deu muita força e entusiasmo às irmãs que estavam em dificuldade espiritual ... Ela viveu para 
a glória do Senhor. Toda a sua vida foi um sacrifício contínuo, em tudo imolada ao Senhor. Eu 
era noviça e lembro-me dela com noventa anos em Roma, sempre muito afável, compreensiva, 
acolhedora com todos ”. (PSV XXXIX SESS. Roma, 30 de março de 1993) 

  

 


