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Portugal, Igreja e Fátima, três palavras que no 
tempo de Madre Isabel preenchiam o coração de 
qualquer mulher portuguesa, simples ou culta, da 
aldeia ou da cidade. Mesmo que céticos ou des-
crentes se opusessem poucas se rendiam à ideolo-
gia ateia que na época campeava por toda a parte.
Madre Isabel é uma destas mulheres, bem sinto-
nizada com o seu povo, apaixonada pela Igreja e 
pela missão a que se sentia chamada. Fátima foi o 
lugar por excelência onde se refugiava, frequente-
mente, para me-
lhor discernir, 
aos pés da Vir-
gem de Fátima 
a espiritualidade 
concepcionista e 
o serviço aos po-
bres da congre-
gação religiosa 
que começava a 
dar os primeiros 
passos .  Nes te 
lugar santificado 
pela presença da 
Mãe Imaculada, 
o carisma con-
cepcionista nas-
cente marcou, 
bem depressa, a 
sua presença com a abertura dum centro de acolhi-
mento a crianças pobres, órfãs ou vítimas de famí-
lias destruturadas. 
No “Altar do Mundo”, com o coração pulsando ao 
ritmo do “amor universal”, característica da mis-
são Concepcionista, a Mãe dos Pobres testemunha-
va, com a palavra e com as obras o Evangelho vivo 
da misericórdia. 
Totalmente possuída pelo Espírito de Jesus, encan-

tada por Sua Mãe e atenta à voz da Igreja, Madre 
Isabel, para “ratificar e repetir a consagração dos 
bispos ao Imaculado Coração de Maria”, com-
pôs também, há precisamente 75 anos, uma oração 
de consagração, que nos deixou em manuscrito e 
que termina assim: “…Coração Imaculado de Ma-
ria abençoai as Irmãs Concepcionistas. Coração 
Imaculado de Maria, abençoai Portugal. Coração 
Imaculado de Maria salvai o mundo”. 
Para Madre Isabel, Fátima foi ainda lugar dos gran-

des encontros 
com o seu Jesus, 
“o Prisioneiro 
Adorado”. Aqui, 
em momentos de 
grande sofrimen-
to físico e espiri-
tual, encontrava 
a serenidade e a 
paz, o conforto 
e a fortaleza de 
que tanto neces-
sitava. A 13 de 
Maio de 1943, 
no momento da 
bênção dos doen- 
tes, ela doente 
também, pare-
ceu-lhe que Je-

sus na Custódia esteve diante dela alguns minutos. 
Sentiu-se privilegiada pelo amor misericordioso de 
Jesus. Nas suas notas e referindo-se a este momen-
to místico escreve: “na comunhão do dia seguinte 
perguntei a Jesus o porquê deste mimo. Jesus res-
pondeu-me foi para te dar mais uma prova do Meu 
amor”.
        

Ir. Alice Isabel

Mulher portuguesa da Igreja 
e de Fátima
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Seara: Lisboa – 20€; Porto – 50€; Caldas da Rainha – 10€

Processo: Bragança – 10€; Lisboa – 20€

Venho agradecer à Madre Isabel a graça que me concedeu. Tinha 
bastantes queixas e o médico mandou-me fazer uma colonoscopia. 
Fiquei um pouco receosa e recorri à Madre Isabel para que não acu-

sasse nada de grave. A Madre ouviu-me. Os resultados vieram negativos. Em agradecimento 
envio para o processo de beatificação 10€ e o meu muito obrigada. 

E.P.C. – Seia – Portugal

Comunico a graça que obtive por intercessão da Madre Maria Isabel da SS.ma Trindade para 
que ficasse melhor de uma inflamação que tive numa gengiva. Agradeço a todos e à Madre 
Isabel por terem pedido a Deus por mim. Envio um donativo de 10€ para a canonização da 
Madre Isabel.

J.M.R.M. – Cinfães – Portugal 

Venho agradecer à Madre Isabel da SS.ma Trindade que me ouviu e me concedeu a graça que 
lhe pedi. Muito obrigada. 

 M.G. – Mira de Aire – Portugal

Oração
para pedir a canonização

da Venerável Maria Isabel
da Santíssima Trindade

Deus, Pai de bondade,
damo-Vos graças pelos dons
com que enriquecestes a Venerável 
Maria Isabel da Santíssima Trindade.
Ela foi para nós modelo de virtudes
e testemunho admirável
de entrega à vossa divina vontade,
de amor à Sagrada Eucaristia
e a Maria Imaculada.
Viveu a sua vida terrena
em pobreza e simplicidade,
totalmente dedicada
ao serviço dos mais Pobres.
Senhor, dignai-Vos glorificá-la na terra
concedendo-nos, por sua intercessão,
as graças que Vos pedimos.
Ámen.

com aprovação eclesiástica

Comunicar as graças obtidas para:
Irmãs Concepcionistas ao Serviço dos Pobres
Rua Carlos Mardel, 25
1900-117 LISBOA - PORTugAL
Telef. 218437800
mail: secretariadomadreisabel@gmail.com

Bem haja, Madre Isabel

A voz dos leitores
Sou muito devoto dessa grande mulher que lutou pelos pobres, já alcancei várias graças por 
meio de sua intercessão e desejo ardentemente uma relíquia até mesmo para colocar aqui na 
nossa paróquia.

W. J. C. – Gravatá – Brasil

Madre Maria Isabel é uma mulher de fé e amor profundo ao Evangelho e à sociedade como 
um todo. Seu legado como uma mulher da Cruz, a virtude da fé e perseverança são muito apre-
ciadas deve ser imitada profundamente por todos. Provavelmente uma serva no céu, modelo 
espiritual para a humanidade, uma amiga e intercessora para todos. 
O grupo de Oração Misericórdia é um ministério leigo, católico, recém organizado com foco 
em orações, obras de misericórdia e de promover o ecumenismo. Temos até uma pequena 
Casa da Misericórdia de Oração, que está aberta a todos. Madre Maria Isabel é uma mulher 
que poderia inspirar as pessoas, pedimos humildemente, se é possível enviar-nos estampas 
com a oração em inglês e um pedaço de pano para devoções particulares e públicas.

J.T. – Bulacan – Philippines 

Paz em Cristo, Luz em Maria. gostaria muito de ter uma relíquia da Serva Madre Maria Isabel 
e para isto peço a própria intervenção desta poderosa Serva da nossa Igreja para conseguir esta 
graça. Por não se tratar de um mero objeto, mas sim de uma aproximação maior para minha 
devoção a esta serva amada do Senhor gostaria muito de conseguir este desejo uma vez que 
precisamos muito da intervenção do Céu para vencer as tentações, ciladas e armadilhas do 
inimigo. Que Deus nos proteja e abençoe e pela intercessão desta santa flor do Amor, tenha-
mos a graça de Deus para iluminar, santificar e proteger os corações de todos em Cristo Jesus! 

J.F. – Jaboatão – Brasil

Escrevo para solicitar, se for possível, una estampa com a relíquia da Serva de Deus Madre 
Isabel, a quem considero um exemplo de vida a seguir e cuja figura quero dar a conhecer um 
pouco mais entre familiares e conhecidos. Pessoalmente é muito importante pois nos próxi-
mos meses ingressarei, com a bênção de Deus, o auxílio da Puríssima Virgem e a intercessão 
da Madre Isabel, no Seminário Diocesano de Aguascalientes.

 J.C.B.– Aguascalientes – México

Quero ser missionário, é meu desejo, desde então, aprendi e descobri as verdades e as mara-
vilhas da nossa Fé. É por isso que estou planeando juntar-me aos claretianos, como um Irmão 
leigo religioso. A história de vida, espiritualidade e virtudes de Madre Maria Isabel me ins-
pirou muito.
Quero solicitar se tem e me pode enviar uma relíquia e estampas com oração dela, para uso 
devocional e ajuda na minha futura vida e viagem missionária. Nós temos uma capela humil-
de, onde queremos exibir uma Imagem dela em breve, para espalhar sua mensagem e devoção 
em nossa pequena área. gostaria de pedir desculpa por não ter nada para lhe dar em troca, 
exceto as minhas pobres orações. Espero que atenda o meu pedido. 

M.P. – Bulacan – Filipinas
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Para servir, amar e anunciar

Rute Silva nasceu a 20 de setembro de 1997, em Lis-
boa, onde cresceu e vive, de uma família de raiz cató-
lica, vivendo diariamente a “prática dos bons costumes 
e a oração em família”. Foi batizada a 11 de julho de 
1998, no Convento de S. Francisco (Paróquia de Santa 
Cecília, no Funchal), “terra natal” da sua família pa-
terna. Aos 12 anos de idade sentia um grande desejo 
de ajudar, nas rondas da noite, os sem-abrigo, mas não 
podia, pois, era muito nova. Porém, em 2009 ao parti-
cipar num encontro das Irmãs Concepcionistas ao Ser-
viço dos Pobres, em Elvas, afirma: “conheci o Grupo 
Missão Mundo e fiquei apaixonada pelo seu trabalho, 
desde o primeiro dia”. 

Vivências de amor puro e incondicional

Começou aqui a crescer o “amor pelo próximo e o 
espírito missionário”. Nas suas férias escolares, fez 
voluntariado nos jardins de infância das Irmãs Con-
cepcionistas ou no lar das Irmãzinhas dos Pobres, em 
Campolide. Ao terminar o 12º ano, decidiu fazer uma 
paragem de um ano para discernir o que queria seguir 
na faculdade e fazer os exames nacionais. Depois do 
caminho feito e do seu desejo de partir em missão, as 
Irmãs Concepcionistas propuseram-lhe desenvolver 
um projeto em Manjacaze (Moçambique) na área de 
corte e costura e desde logo se disponibilizou a partir 
“pelo tempo que fosse necessário”.
 
Ver a verdadeira alegria nas coisas simples

Conta: “No dia 1 de fevereiro parti então por 3 me-
ses, para pessoalmente me doar àquelas pessoas de 
quem há tantos anos ouvira falar e que junto com o 
grupo dava o meu melhor para os apoiar. A missão que 
desenvolvi junto deles foi transmitir os meus conhe-
cimentos académicos em design de moda de maneira 
que tivessem oportunidade de saber construir e costu-
rar peças de roupa. O objetivo da missão foi de formar 
futuros formadores em corte e costura e dar a possi-
bilidade a estas pessoas de criarem e venderem peças 
de vestuário para o seu próprio sustento e sustento da 

Família Concepcionista 
peregrina a Fátima

No dia 29 de Julho de 2017, a Família Concepcionista 
vai a Fátima celebrar o 1º Centenário das Aparições de 
Nossa Senhora, mas também comemorar os 75 anos 
da Consagração ao Imaculado Coração de Maria fei-
ta pela Venerável Madre Maria Isabel da Santíssima 
Trindade. 
Iniciaremos com o terço nos Valinhos às 09.30h e às 
12.30h a Eucaristia na Capelinha das Aparições. Após 
um tempo para almoço e devoções particulares em 
Fátima, terá lugar o encontro da Família, no auditório 
S. José, residência das Irmãs. Para além daqueles que 
pessoalmente nos acompanham, estão ainda as irmãs e 
os leigos concepcionistas na missão em Moçambique, 
México, Timor Leste e Roma, celebrando em comunhão 
connosco, assim como todos os nossos familiares, assi-
nantes da Seara dos Pobres, doentes, nossos benfeitores. 
Sim, vamos juntos colocar à Mãe tudo o que somos e 
temos, para que o leve a Jesus, como Ele disse.

Jovem em missão missão. Finalizamos o curso com um desfile em que 
cada um fez as suas peças do início ao fim. 
‘Bem-aventurados os puros de coração porque verão a 
Deus!’ – esta bem-aventurança retrata bem o que vivi, 
pois nunca antes tinha visto pessoas com tão pouco, 
mas com tanta fé e amor a Deus! Ao longo destes me-
ses conheci pessoas extraordinárias que me encheram 
o coração. Acredito que não seja uma missão cum-
prida, mas sim o início de muitos projetos que Deus 
tem para mim. O meu sim foi simplesmente uma porta 
aberta para a Missão!”
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Maria será a protetora in-
vencível da Obra: "Confio 
em Deus! A Obra é de Sua 
Mãe. A Ela nada recusará".
Será Ela o farol que a guia-
rá por entre as brumas dos 
conflitos: "Coragem, queri-
das filhas, e total abandono 
à vontade divina. Nossa Se-
nhora prometeu amparar-
-nos e ser o farol da nossa 
Obra". Mais: "O amor de 
Maria será o sopro que há 
de acender em lume vivo a 
nossa Congregação".
Natural, pois, que a Ma-
ria se dirija com fervorosa 
filialidade e serena con-
fiança. Testemunho dessa 
prática é a oração que com-
pôs para as irmãs em 29 de 
agosto de 1959: "Oh! Maria 
Imaculada, minha Mãe amadíssima! Vós que vos 
dignastes escolher a vossa serva Beatriz da Silva 
para acender nos corações dos homens o fogo do 
amor de Deus e de Vós mesma, por meio da devo-
ção ao mistério da Vossa Conceição Imaculada, 
alcançai-me do Senhor que, unida em espírito às 
vossas filhas, as Irmãs Concepcionistas de Santa 
Beatriz da Silva ao Serviço dos Pobres, com elas 
vos honre como desejais, e, pela oração, ação e 
sofrimento, com elas cumpra também fielmente a 
vontade de Deus em todos os instantes da minha 
vida, e assim consiga a santificação e salvação da 
minha alma e a felicidade eterna da glória. Assim 
seja". 
Colocando no alvo a Congregação, em favor dela 
compôs outra oração, pedindo a proteção de Ma-
ria, o enriquecimento espiritual das Irmãs, a ex-
pansão da Congregação e aumento das vocações: 
“Ó Maria, nossa Boa Mãe, prostradas a vossos 
pés, vimos dirigir-vos estas humildes súplicas: 
Que nos tomeis debaixo da vossa proteção; que 
intercedais por nós junto do vosso divino Filho, 
para que sejamos iluminadas pela sua graça como 
o foi o nosso Pai S. Francisco e a nossa mãe Santa 

Beatriz da Silva; que susciteis em nós o espírito de 
paz, união, submissão, caridade, humildade e po-
breza. Pedimo-Vos também pela extensão destas 
obras, concedendo-nos irmãs humildes, sinceras 
e dedicadas no Coração de Jesus, a fim de poder-
mos suavizar a miséria dos pobres. Que esse di-
vino Coração conceda a todas nós a graça de O 
amarmos durante esta vida e depois eternamente 
no céu. Lembrai-vos, Mãe Imaculada, que somos 
Vossas Filhas: amparai-nos e defendei-nos de to-
dos os perigos. Assim seja".
Que no nome da Congregação ficasse incluído o 
adjetivo "concepcionista" não pode deixar de ter 
um significado muito grande no pensamento da 
Madre. Dois sentidos estão sem dúvida dentro des-
sa palavra: primeiro, a devoção a Maria; Segundo 
uma particular referência ao dogma da sua Con-
ceição Imaculada. uma Irmã (um Irmão) Concep-
cionista terá que viver no seu íntimo e espelhar na 
sua vida este duplo conteúdo.     
 

Livro Experiência de Deus Serviço dos Pobres
Frei David Azevedo OFM,

Maria – Protetora Invencível!


