
Solenidade do Sagrado Coração de Jesus 
Caríssimos devotos de Madre Carmela 

  Por ocasião da Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, 

eleva-se a ele um cântico de louvor e gratidão. Somos 

convidados a contemplar com estupor as maravilhas 

operadas pelo misericordioso Coração de Jesus. Nossa 

Venerável Madre Carmela muito contemplou e amou o 

Coração de Cristo rasgado na cruz por nós, e em sua perene 

herança espiritual e apostólica, resplandecem suas sublimes 

virtudes. 

Madre Carmela, através dos seus escritos e testemunhos 

sobre a sua vida, obras e fama de santidade, doa-nos a sua 

grande herança espiritual e ainda faz ressoar nas nossas 

mentes e corações as suas palavras, inspiradas pelo amor 

apaixonado que havia ao Santíssimo Coração de Jesus. 

Invoquemos as graças do Coração de Jesus com muita fé, 

especialmente nestes tempos de sofrimento para a maior 

parte da humanidade devido a guerras, pandemias, 

violências, etc. Rezemos incessantemente a Deus para que 

finalmente haja Paz no mundo. Sintamo-nos amparados pela 

poderosa intercessão de Madre Carmela, aquela que nos 

momentos mais difíceis da sua vida abraçou a vontade de 

Deus. 

Caros amigos, em nome da Postulação da Causa de Beatificação de Madre Carmela, vos saudamos 

com afeto fraterno no Coração de Jesus. Unidos através da oração. 

                              

                                                                      Irmãs do Sagrado Coração do Verbo Encarnado 

  

 

                 A Venerável Madre Carmela Prestigiacomo, contemplando o Coração aberto de Jesus Verbo 

Encarnado, no relatório espiritual escrito ao seu Confessor e Diretor espiritual Pe. Vincenzo Nardelli, o.p. , 

em 17 de novembro de 1900, lemos: 

       “O amor é aquela chave misteriosa que abre o rico portão deste jardim místico, o amor é aquela 
chave misteriosa que abre os esconderijos mais secretos do meu Coração e ali introduz minhas almas 
amantes para tratarem com maior familiaridade os interesses da glória de meu Divino Pai, e 
deleitar-se e desfrutar das mais doces delícias do meu amor, e viver um paraíso de delícias e doçuras, 
para serem participantes de todos os segredos mais íntimos de meu Coração”. 



 “Jesus mostrou-me o seu Doce Coração como fornalha mais ardente do Amor 
divino que continuamente arde, se consome, definha num fogo de infinita caridade 
pelas almas que lhe são caras”.  (Vol. I p. 115) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns Testemunhos: Madre Carmela e o Coração de Jesus 

1.  Sr. Domenico Antonio Zupi, benfeitor do Instituto     ( Proc. dioc. Inf.p.90 - 1992) 

 

    "Quanto ao exercício e desenvolvimento do espírito de fé sobrenatural de Madre 

Carmela nos vários períodos de sua vida, posso dizer que, pelo que li, revela a figura 

de uma mulher muito forte na fé, que não perdeu o animo nem a coragem diante das 

dificuldades e se abandonou com confiança à Divina Providência. 

Para mim, Madre Carmela teve muita coragem de começar uma nova Congregação 

do zero e depois fundar casas nos lugares mais desfavorecidos que ela sabia bem 

como eram grandes os sacrifícios. 

Quando ela veio para Cerisano, todos sabiam que ela era uma mulher 

verdadeiramente consagrada a Deus, uma religiosa exemplar, de vida santa, e sua 

grande devoção ao Sacratíssimo Coração de Jesus permaneceu em minha mente, 

tambem seu ardente desejo missionário com o qual  contagiava e despertava em suas 

filhas um zelo ardente pela salvação das almas e indo para os bairros mais pobres e 

deserdados, onde floresciam a imperícia e a vida era perigosa”. 

 

"Jesus está com você, por isso descanse 

calmamente em seu divino Coração com 

plena e absoluta confiança, durma em seus 

braços paternos, certa de que nos braços de 

Jesus tão amoroso, sua alma começará com 

certeza e a grandes passos a trilhar aquele 

caminho que a conduzirá diretamente 

àquela felicidade eterna, que jamais terá 

fim". 

Venerável 

Madre Carmela Prestigiacomo 

                                Escritos, Vol. IV pp.70-71 



 

 

 

Venerável Madre Carmela: 

Testemunhos sobre a natureza heroica das virtudes teologais. (Inf. Positio Super 

Virtutibus) 

Irmã Aurelia di Gesù, Documenti - Dichiarazioni completive n.8 p.365 

  "Nossa venerável Madre Carmela assim que ouvia pronunciar o nome do Sagrado 

Coração, se inflamava e improvisava exclamações fervorosas, convidando-nos a 

repeti-las. Como posso com minhas pobres palavras dizer a profunda e sentida 

devoção que a venerável Madre sentia pelo Coração de Jesus? “Filhinhas, dizia-nos, 

sejam sempre e em toda parte verdadeiras Irmãs do Sagrado Coração de Jesus! Que 

todos vos reconheçam como tal pela vossa dignidade religiosa, pela vossa bondade, 

pela vossa caridade sincera, e que todos ao passarem por vocês, prossigam edificados 

e felizes, como diz a Santa Regra”. Com que fervor preparava e fazia a novena e a 

festa do Sagrado Coração, que chamou de "a festa do Amor" 

 

 

 

  

Irmã Amelia di Gesù,  Proc.1993 - Teste XXIV Summ. p. 211 

Angela Savalli di Marsala. 

      "Madre Carmela tinha um amor ardente pelo Sagrado Coração de Jesus. Sempre 

dizia: “Amar é reparar”. Ela queria amá-lo por quem não o amava, tinha um forte 

espírito de reparação e queria que suas filhas vivessem atentas à voz do espírito. Ela 

dizia às Filhas: “Amemos Jesus, amemo-lo sempre, amemo-lo muito, entreguemo-nos 

a ele de uma vez por todas”. Ela era fedelíssima aos mandamentos de Deus, às leis da 

Igreja e aos deveres de seu estado. Incutia nas filhas a fidelidade ao Senhor”. 

 

 

 



    Oração pela glorificação da Venerável Serva de Deus 

Madre Carmela Prestigiacomo 

 

GLORIA AL PADRE 

(con approvazione ecclesiastica) 

 

 

Per comunicare grazie e per richiedere reliquie e immagini 

della Ven. Madre Carmela Prestigiacomo, rivolgersi a Postulazione: 

ISTITUTO DELLE SUORE DEL SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO 

Via G. A. Guattani, 7 • 00161 ROMA (Italia) • 

Tel. 0039.06.44244001 

E-mail:   suoralba@sacrocuorevi.org  - postulazione@sacrocuorevi.org 
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