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 Extraordinária é a vida desta humilde freira 
clarissa!Uma pequena idéia nos é oferecida pela 
publicação:"Irmã Maria Clara Scarabelli - Ícone 
puríssima da Virgem Maria", de autoria do Mons. 
Luigi Molinari, Editora Ancilla. A segunda parte 
desta publicação: "O segredo que ardeu no seu 
coração por quarenta anos". 

  Em síntese: a Virgem Maria, apareceu-lhe em 1950,    
  confiando-lhe a missão de cunhar uma medalha que     
fosse sinal do Dom do Seu Coração aos filhos que   
vivem a Consagração feita por Pio XII em 31 de 
outubro de 1942, como Ela mesma pedira em Fátima 
e, ao mesmo tempo, fosse um chamamento a vivê-la 
para todos aqueles que a haviam esquecido.  
 
 
 
 
 
      

 A Mãe Celestial  disse a ela : 
 
PROMETO A TODOS AQUELES QUE LEVAREM 
CONSIGO ESTE DOM DO MEU IMACULADO 
CORAÇÄO TESTEMUNHANDO SUA 
CONSAGRAÇAO, ABENÇOA-LOS, CONDUZI 
LOS PELA MÄO , CONSERVA LOS NO MEU 
CORAÇÄO COMO FILHOS PREDILETOS PARA 
APRESENTA LOS A JESUS. ASSISTI-LOS-EI NO 
MOMENTO DA MORTE PARA QUE O INIMIGO, 
SATANÁS, NAO POSSA PREJUDICA LOS E 
ESTARÄO, COMIGO, NO PARAÍSO, ONDE 
JESUS LHES DARÁ O PRÊMIO ETERNO 

 
 

Os Superiores da Ordem Franciscana já conferiram o 
encargo de preparar o necessário para abrir o Processo 
canônico a certificar a prática heróica de suas virtudes. 
 
 
 

A ORAÇÃO DE TODA A SUA VIDA 
 
"Faze que eu seja somente amor, sempre amor, em 
tudo amor. (...) Faze que eu seja a última em tudo, mas 
a primeira no amor”. 
 
"Ó, Mãe faze-me toda de Jesus, dize-Lhe que eu quero 
viver e morrer de amor para Ele. Guarda-me 
estreitamente ligada ao Teu  Coração com a corrente 
do amor". 
 
"Ó, Mãe, faze que este meu sangue se derrame, gota-
a-gota, na agonia oculta e silenciosa, ignorada por 
todos... conhecida somente por Deus e por Ti”. 

"Só com as minhas forças, nada posso, sou pequena 
demais, mas Tu Jesus, tudo podes, aceita a minha 
impotência, a minha inaptidão... Tu és tudo, aceita a 
minha nulidade, faze de mim o que Te aprouver: 
decepa, trunca, queima tudo aquilo, que em mim pode 
obstar a Tua obra... Maria, minha doce e querida 
Mãe, sê Tu o meu refúgio, ajuda, sustentáculo, faze 
que eu possa amar muito a Ti e ao Teu Filho Jesus. 
Nada mais peço, que não o amor e doar a vida para a 
salvação de todos os irmãos". 
 
 

TERCINHO DOS CONSAGRADOS 
 

Guia        Oh Deus, vem me salvarl 
 
Todos      Senhor vem depressa em meu auxilio 
G.            Glória ao Pai, ao Filho  
                E ao Espírito Santo 
T.            Como era no princípio, 
                Agora e sempre. 
                                                                   Amém. 
G.           MINHA MÃE CONFIANÇA 
               E ESPERANÇA 
 

T.            EM TE CONFIO 
               E ME ENTREGO. 
 

G.           JESUS E MARIA, EU VOS AMO. 
 

T..           SALVAI TODAS AS ALMAS 
                                                (Repete-se 10 vezes) 

 
 T.         OI  RAINHA .



ATO DE CONSAGRAÇÃO 
A MARIA 

 

 Coração Imaculado de Maria, eu... me 
consagro todo(a) a Ti, para a vida, a morte, a 
eternidade. Eu sou pequeno(a) e pobre, sem Ti 
nada posso. Vem, então, em meu socorro. 
Entrego-me a Ti e em Ti me abandono. Sou Tua 
propriedade: dirige-me, protege-me, defende-me 
de todo perigo de ofender o Teu e meu Jesus. Eu 
me lanço nos Teus braços, encerra-me em Teu 
colo, oculta-me no Teu Coração, seja ele a minha 
eterna morada em união com Jesus, para amá-Lo 
como Tu o amas. Cobre-me com o Teu manto, 
enche-me com o Espírito Santo para viver e 
morrer no amor para a glória da Trindade e a 
salvação de todas as almas. Assim seja. 

Coração de Jesus, venha o Teu Reino de amor 
em todos os corações por meio do Coração 
Imaculado de Maria. 

 

 

 

 

 

Esboços da medalha pedida pela Virgem Maria. 

 
Minha Mãe, confiança e esperança, 

a Ti me entrego e me abandono. 
Jesus, Maria eu vos amo, 

salvai todas as almas. 
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