Grande Taumaturga do Século XIX
Padroeira do Rosário Vivo
Padroeira dos Filhos de Maria
- festa: 10 de agosto –

Ó Santa Filomena, Virgem e Mártir, rogai por nós para que,
por meio de vossa poderosa intercessão, possamos obter a
pureza de alma e de coração, que conduz ao perfeito amor de
Deus.

A descoberta dos restos de Santa Filomena
No dia 25 de maio de 1802, os ossos de uma mulher entre 13 e 15 anos foram encontrados
no cemitério de Santa Priscila, nas escavações das catacumbas em Roma. Uma inscrição próxima ao
túmulo dizia “A paz seja contigo, Filomena”, junto com inscrições de uma âncora, três flechas e uma
palma. Próximo aos ossos foi descoberto um vaso de vidro com um depósito de sangue ressequido. Por
ser costume dos primeiros mártires deixar símbolos e sinais como estes, foi facilmente determinado
que Santa Filomena havia sido uma virgem mártir.

Não era comum se colocar o nome do mártir no túmulo, no caso de Santa Filomena, esta
exceção demonstra a grande estima e admiração que os fiéis tinham para com ela.
Além da inscrição havia, pintados, também vários emblemas:
- O primeiro: uma ancora, símbolo da esperança – e que foi utilizada como primeira tentativa
para matá-la;
- O segundo: duas setas – uma com a ponta para baixo e outra com a ponta para cima – talvez
indicando que estas tenham sido atiradas em sua direção e retornaram aos atiradores;
- O terceiro era uma lança – talvez para indicar a forma com que realmente a mataram;
- O quarto era uma palma – símbolo do martírio;
- O quinto era lírio – símbolo da pureza.

Local do descobrimento: As catacumbas de Roma.

Local onde foram encontrados os restos de Santa
Filomena.

Santuario “Santa Filomena”
Mugnano del Cardinale (Avellino) ITALIA
( Site do Santuário: http://www.philomena.it )

As catacumbas de Roma são galerias de
comunicações que eram mantidas ocultas – verdadeiras
salas secretas, dentro das entranhas da terra. São
cemitérios subterrâneos, onde foram sepultados os
cristãos, os mártires e alguns papas. As perseguições
contra os cristãos eram terríveis. Por isso eles se
escondiam em subterrâneos, onde prestavam o culto a
Deus, faziam as suas orações e preparavam-se – ao lado
dos mortos – para proclamarem a fé e darem o sangue por
Nosso Senhor Jesus Cristo. A origem das catacumbas já
foi inteiramente investigada. A princípio, julgava-se que
seriam escavações abandonadas e utilizadas pelos cristãos,
mas esta hipótese foi logo deixada de lado. As catacumbas
foram, na realidade, abertas no intuito de servirem às
finalidades dos cristãos, sendo escavadas a uma
profundidade de 10 a 15 metros abaixo da superfície do
solo. São grandes subterrâneos com longas galerias e
comunicações internas, onde nos deparamos com criptas e
salas. É, portanto, um extenso labirinto de corredores e
salas que se cruzam e entrecruzam, formando um
conjunto austero e lúgubre. A impressão, desse modo, é
que, realmente, elas foram abertas e construídas para fins
próprios, ou seja, para enterrar os corpos e abrigar os
vivos em tempo de perseguição. Os corpos eram
sobrepostos um em cima dos outros, numa espécie de
prateleiras. De fato era um bom esconderijo para os fiéis,
pois a entrada era bem secreta e, a qualquer invasão dos
perseguidores, os cristãos espalhavam-se pelas galerias,
tornando a perseguição impossível. Os pagãos queimavam
os seus mortos, enquanto os cristãos, crentes na vida
eterna e respeitando o corpo como sagrado, enterravam
seus mortos nas catacumbas. Quando o imperador
Constantino deu paz aos Cristãos, suspendendo as
perseguições, as catacumbas foram abandonadas porque
os cristãos passaram a viver livremente.
Ao invadir Roma, os bárbaros, pensando achar
riquezas nas catacumbas, arrombaram os túmulos e
profanaram os corpos. Os papas da época autorizaram que
os corpos fossem levados para outros lugares,
principalmente, para as igrejas.

O translado dos restos de Santa Filomena para Mugnano del Cardinale
No reinado do Papa Pio VII, quando foram encontradas as relíquias de Santa Filomena, o
padre Francisco de Lúcia, da cidade de Mugnano del Cardinale (Itália), desejou levar as relíquias
de um santo para sua paróquia e foi à Santa Sé em Roma para solicitá-las.
Quando estava na Capela do Tesouro (salão onde ficavam as sagradas relíquias dos Santos),
dentre tantas apenas três possuíam nomes: um adulto, uma criança e Santa Filomena. Quando
ajoelhou-se diante das relíquias de Santa Filomena, sentiu-se possuído de uma alegria espiritual jamais
experimentada. Sentiu também um incontrolável desejo de levar aquelas Sagradas Relíquias para sua
igreja em Mugnano.
Terminada essa visita, dirigiu-se ao Sr. Bispo de Potenza e ficou sabendo então que precisaria
de uma graça muito especial, ou talvez um milagre. Não havia precedentes de a Santa Sé haver

confiado tão preciosos tesouros à guarda de um simples sacerdote. E nesse caso seria praticamente
impossível, por se tratar das relíquias de uma virgem mártir cujo nome era conhecido.
Tendo caído gravemente enfermo, padre Francisco recorreu ao auxílio de Santa Filomena,
prometendo tomá-la como especial Padroeira e levar suas relíquias para Mugnano, caso obtivesse
autorização para tanto. Curado milagrosamente, retornou então à Santa Sé narrando a graça alcançada
e obteve o pedido, levando triunfalmente as relíquias para sua paróquia. Assim que lá chegou
começaram a acontecer tantos milagres que ia gente de toda a Itália e Europa a pedir e agradecer
graças alcançadas.
Sua popularidade logo se espalhou, sendo seus mais memoráveis devotos São João Vianney,
Santa Madalena Sofia Barat, São Pedro Eymard e São Pedro Chanel.
Muitos Papas foram devotos de Santa Filomena. Entre
eles, Pio IX, que no dia 7 de novembro de 1849 celebrou a
Santa Missa no altar onde estão as Santas Relíquias, e, em 15
de janeiro de 1857, concedeu ofício próprio com Missa. São
Pio X, que em peregrinação a Mugnano doou à imagem da
Virgem Mártir um riquíssimo anel. Leão XIII, que
peregrinou ao Santuário de Mugnano duas vezes, e em 1884
aprovou, consagrou e indulgenciou o cordão de Santa
Filomena. O Papa Leão VII deu permissão para construção
de altares e igrejas em sua honra. O Papa Gregório XVI,
tendo recebido o parecer favorável da Sagrada Congregação
dos Ritos à canonização de Santa Filomena, elevou-a à honra
dos altares, autorizou sua veneração pública instituindo
ofício próprio para o culto e a festa, proclamando-a ‘A
Grande Taumaturga do Século XIX’, Padroeira do
Rosário Vivo e Padroeira dos Filhos de Maria. As
relíquias de Santa Filomena ainda são preservadas até hoje em Mugnano, na Itália.

Milagre do século – A cura de Pauline Jaricot
Já em 1833, o Bispo Anselmo Basilici, da Diocese de Nepi e Sutri (atual Diocese de Cività
Castellana), pediu a abertura do processo de canonização de Santa Filomena em virtude das inúmeras
graças que vinham sendo relatadas, obtidas alegadamente através da "jovem mártir". No entanto, era
necessário um milagre devidamente documentado pela Igreja e atestado pela Santa Sé, e esse milagre
veio através de Pauline Jaricot.
A alegada cura da jovem Pauline-Marie Jaricot (1799-1862) foi fundamental para a divulgação
da devoção a Santa Filomena pelo mundo católico. Seriamente doente de uma enfermidade cardíaca,
pelo que se narra, já desenganada pelos médicos, decidiu sair em peregrinação a Mugnano del
Cardinale para rezar junto aos restos mortais de Santa Filomena. Partiu da França e, ao chegar à Itália,
dirigiu-se a Roma, onde pediu, em audiência ao Papa Gregório XVI, que ponderasse sobre a
canonização de Santa Filomena caso ela voltasse curada. O Supremo Pontífice responde que sim,

convencido de que Pauline, alegadamente moribunda, apenas precisava de uma consolação espiritual e
que ele não poderia negá-la.
Pauline Jaricot chegou a Mugnano após uma viagem, dita extenuante, sob o calor do verão
italiano do mês de agosto, às vésperas da festa de Santa Filomena. No dia seguinte ela comungou e
desmaiou: pensou-se que ela estava morta. Recomposta do desmaio, ela pediu que a levassem até o
relicário de Santa Filomena, onde foi curada milagrosamente. O reitor da Basílica tocou os sinos para
anunciar a novidade, enquanto o povo exultava de alegria, com o que se chamou de "Milagre do
Século", aos 10 de agosto de 1835. Após passar alguns dias em Mugnano del Cardinale, rezando e
agradecendo, ela voltou a Roma, onde o Papa Gregório XVI aprovou o culto a Santa Filomena aos 13 de
janeiro de 1837.

A vida de Santa Filomena
Três pessoas, desconhecidas entre si e
vivendo em três lugares distintos na Itália,
tiveram o que parecia ser uma revelação privada
feita a elas sobre a vida de Santa Filomena.
Comparados, quando vieram a ser conhecidos,
estes três relatos se confirmaram idênticos, a
menos em diferentes níveis de detalhes.
O mais famoso e circunstanciado dos
três relatos é aquele feito pela irmã Maria
Luísa de Jesus, fundadora das oblatas de
Nossa Senhora das Dores, e que na época da
revelação pertencia à ordem terceira dominicana.
No dia 3 de agosto de 1833, esta irmã
estava rezando depois de receber a comunhão,
diante de uma pequena estátua que representava
Santa Filomena, quando sentiu um grande desejo
de saber o dia exato do martírio da santa. Isto
porque, afinal de contas, 10 de agosto era apenas
Pintura de Santa Filomena solicitada por São João Maria
Vianney, santuário de Ars, França. Vianney relatava que a
representação era conforme a aparência exata de Santa
Filomena, que também apareceu ao sacerdote. O Santo Cura
d’Ars, patrono de todos os párocos, foi grande devoto da santa.

o dia em que as relíquias de Filomena chegaram
à cidade de Mugnano.

Se por um lado este era um grande dia para a cidade, não era porém tão interessante àqueles
que viviam fora de Mugnano. Este pensamento sempre lhe ocorria, mas naquele momento o desejo
preenchia completamente o seu coração.
A este ponto ouviu uma discreta voz a lhe dizer: «Cara Irmã, 10 de agosto foi o dia de

meu descanso, de meu triunfo, de meu nascimento no Céu, de minha entrada na
posse daqueles bens eternos que nenhuma mente humana é capaz sequer de
imaginar. Por esta razão que meu Divino Esposo dispôs, por Seus mais altos
decretos, que minha chegada a Mugnano deveria ser no dia de minha chegada
no Céu! Ele preparou tantas circunstâncias que fizeram com que minha
chegada a Mugnano fosse gloriosa e triunfante; dando alegria para toda gente,

mesmo que o pároco que me conduziu estivesse firmemente decidido a que meu
translado se realizasse de forma discreta no dia 5 do mês, em sua própria casa.
Meu Esposo Omnipotente impediu-o com tantos obstáculos que o sacerdote,
apesar de ter feito tudo o que podia para levar adiante seu plano, não o pôde.
Assim foi que o tal translado foi feito no dia 10, o dia de minha festa no
Paraíso!»
Em decorrência deste acontecimento, irmã Maria Luísa foi tomada de tristeza já que julgava
que havia facilmente caído como presa de uma ilusão. Ela refugiou-se no sacramento da penitência,
confessando tudo ao seu diretor. Ele não foi tão imediato em descartar a matéria. Ele a testou.
Escreveu a Mugnano e perguntou a Don Francesco di Lucia se era verdade que ele havia originalmente
intencionado que o translado tivesse se dado silenciosamente no dia 5 em sua própria casa.
E a resposta que veio depois claramente mostrava quantos obstáculos impediram sua inocente
tentativa de trazer seu desejo de Roma rápida e discretamente para sua própria capela! Então, o diretor
espiritual de irmã Maria Luísa deu-lhe a ordem de pedir a Santa Filomena que lhe dissesse mais sobre
sua vida e seu martírio. Pois que Maria Luísa foi a ela, pediu que não reparasse no pedido feito por
obediência, e que lhe dissesse um pouco mais. Veio então um dia em que, estando em sua cela, ela
sentiu seus olhos sendo fechados e ouviu novamente aquela voz graciosa. Segue-se o relato da vida de
Santa Filomena como extraído do relato oficial do padre Francesco di Lucia, intitulado Relazione
Istorici di Santa Filomena e subsequentes atualizações, a partir das locuções recebidas pela irmã
Luísa de Jesus em Agosto de 1833, relatos estes que receberam autorização oficial do então Santo
Ofício, (hoje a Congregação para a Doutrina da Fé) a 21 de dezembro de 1833:

«Minha querida irmã, sou a filha de um Príncipe que governava uma
pequena cidade-estado na Grécia. Minha mãe era também de sangue real. Meus
pais não tinham filhos. Eles eram idólatras. Eles continuamente ofereciam
sacrifícios e orações a seus falsos deuses. Um doutor proveniente de Roma,
chamado Publius, vivia no palácio a serviço de meu pai. Este doutor professava
o Cristianismo. Vendo a aflição de meus pais, pelo impulso do Espírito Santo,
ele falou-lhes do Cristianismo, e prometeu rezar por eles se eles consentissem
em receber o Batismo. A Graça que acompanhava suas palavras iluminou-lhes
a razão e triunfou sobre suas vontades. Eles tornaram-se cristãos e obtiveram a
tão desejada felicidade que Publius lhes havia assegurado, como recompensa de
sua conversão. No momento de meu nascimento, eles me deram o nome de
“Lumena,” uma alusão à luz da Fé da qual eu tinha sido, como de fato era, o
fruto. No dia de meu Batismo, eles chamaram-me “Filumena”, ou “Filha da
Luz”, porque naquele dia eu nascera para a Fé. A afeição que meus pais tinham
por mim era tanta que eles me tinham sempre consigo. Foi por conta disto que
eles me levaram a Roma numa viagem que meu pai foi obrigado a fazer por
ocasião de uma guerra injusta com a qual ele foi ameaçado pelo arrogante
Diocleciano. Eu tinha então treze anos. Em nossa chegada à capital do mundo,
nós nos conduzimos ao palácio do Imperador e fomos recebidos numa
audiência. Tão logo Diocleciano me viu, seus olhos fixaram-se sobre mim. Ele
aparentava estar perturbado a este respeito, durante todo o tempo em que meu
pai estava a falar com sentimentos animados tudo o que pudesse servir para
sua defesa. Tão logo meu pai cessou de falar, o imperador desejou-lhe que não
mais ficasse preocupado, que banisse todo o medo, que pensasse apenas em
viver em felicidade. Estas foram as palavras do imperador, “Eu colocarei à sua

disposição toda a força do Império. Eu peço apenas uma coisa, que é a mão de
sua filha”.
“Meu pai, ofuscado com
uma honra que lhe era distante
de ser esperada, livre e
instantaneamente aderiu à
proposta
do
imperador.
Quando retornamos à nossa
própria morada, papai e
mamãe fizeram de tudo que
podiam para induzir-me a
sucumbir às vontades de
Diocleciano e deles mesmos.
Eu chorei, “Vocês desejariam
que, pelo amor de um homem,
eu devesse quebrar a promessa
que eu fiz a Jesus Cristo?
Minha virgindade pertence a
ele. Eu não mais posso dela
Santa Filomena rejeita o imperador Diocleciano. Ars, França.
dispor.”
“Mas
você
era
então
jovem,
demasiadamente jovem para ter
formado tal compromisso”, respondeu
papai. Ele juntou as mais terríveis
ameaças à ordem que havia me dado
de aceitar a mão de Diocleciano. A
Graça de meu Deus me tornou
invencível, e meu pai, não sendo capaz
de dissuadir o imperador, de forma a
se liberar da promessa que fizera, foi
obrigado por Diocleciano a trazer-me
à presença do imperador. Eu tive que
resistir por algum tempo diante da
fúria de meu pai. Minha mãe, unindo
seus esforços aos dele, se colocou o
dever fazer qualquer coisa de forma a
Santa Filomena na prisão por 40 dias. Ars, França.
conquistar minha determinação.
Carinhos, ameaças, tudo foi empregado de forma a reduzir-me à
submissão. Ao final, cheguei a vê-los ambos caírem aos meus joelhos e dizer-me
com lágrimas em seus olhos, “Minha criança, tenha piedade de seu pai, sua
mãe, seu país, nosso país, nossas pessoas.”
“Não! Não”, eu lhes respondi. “Minha virgindade, que eu consagrei a
Deus, vem antes de tudo, antes de vocês, antes de meu país. Meu reino é o Céu.”
Minhas palavras mergulharam-nos em desespero, e eles me trouxeram diante
do imperador, que de sua parte fez de tudo para me vencer. Contudo, suas
promessas, suas seduções, suas ameaças, foram igualmente inúteis. Ele então
foi tomado por uma súbita ira e, influenciado pelo Demônio, lançou-me numa
das prisões do palácio, onde ele me manteve aprisionada com correntes.
Pensando que a dor e a vergonha iriam enfraquecer a coragem com que
meu Divino Esposo me inspirou, ele vinha me ver todo dia. Depois de vários

dias, o imperador despachou uma ordem para que minhas correntes fossem
afrouxadas, pois que eu pudesse tomar uma pequena porção de pão e água. Ele
renovou seus ataques, alguns dos quais teriam sido fatais à pureza não fosse
pela Graça de Deus. As derrotas que ele sempre experimentava eram também
prelúdio de novas torturas para mim. A oração me sustentava. Eu não cessava
de me recomendar a Jesus e sua mais pura Mãe. Meu cárcere havia já durado
trinta e sete dias, quando, no meio de uma luz celestial, eu vi Maria segurando o
Divino Filho em seus braços. “Minha filha”, ela me disse, “mais três dias de
prisão e depois de quarenta dias você deixará este estado de dor.” Notícias tão
felizes fizeram que meu coração pulasse de alegria, mas como a Rainha dos
Anjos acrescentou que eu devesse sair de minha prisão, para sustentar, em
tormentos amedrontadores, um combate muito mais terrível que aqueles
precedentes, caí instantaneamente da alegria para a mais cruel angústia;
pensei que isto iria me matar. “Tenha coragem, minha criança”, Maria então
me disse, “não está você ciente do predileto amor que eu guardo por você? O
nome que você recebeu no batismo é a sua segurança, pela sua semelhança ao
nome de meu Filho e ao meu. Você se chama Lumena, como seu Esposo é
chamado por Luz, Estrela, Sol, como eu mesma sou chamada por Aurora,
Estrela, a Lua no esplendor de seu brilho, e Sol. Não tenha medo, eu te ajudarei.
A natureza, que agora te humilha, assevera suas leis. No momento do combate,
a Graça virá emprestar-lhe sua força, eu seu Anjo, que também foi meu,
Gabriel, cujo nome expressa fortaleza, virá em teu auxílio. Eu recomendarei
você especialmente ao seu cuidado, como a bem amada de meus filhinhos.”
Estas palavras da Rainha das virgens deram-me coragem novamente, e a visão
desapareceu, deixando minha prisão repleta de um perfume celestial.
Experimentei uma alegria fora deste mundo. Algo indefinível. Aquilo para o
qual a Rainha dos Anjos me preparou foi logo experimentado. Diocleciano,
desesperado em dobrar-me, decidiu por um castigo público que ofendesse
minha virtude. Ele me condenou a ser despida e açoitada como o Esposo que eu
preferi a ele. Estas foram suas horrificantes palavras. “Dado que ela não está
envergonhada de preferir a um imperador como eu, um malfeitor condenado a
uma morte infame pela sua própria gente, ela merece que minha justiça a trate
como ele foi tratado”. Os guardas da prisão hesitaram em despir-me
inteiramente, mas eles me ataram a uma coluna na presença de um grande
homem da corte. Chicotearam-me com violência, até que eu estivesse banhada
em sangue. Meu corpo inteiro parecia uma única ferida aberta, mas eu não
sucumbi. O tirano arrastou-me de volta ao cárcere, aguardando que eu
morresse. Eu esperava juntar-me a meu Divino Esposo. Dois anjos,
resplandecentes de luz, apareceram a mim na escuridão. Eles vertiam um
confortante bálsamo em minhas feridas, garantindo-me um vigor que eu não
possuía antes da tortura. Quando o imperador foi informado da mudança que
se operou em mim, ele me fez conduzida para diante de si. Ele me viu estupefato,
e tentou me persuadir de que eu devesse minha cura e vigor renovado a Júpiter,
um outro deus, que ele, o imperador, tinha enviado a mim. Ele tentou me
impressionar com sua crença de que Júpiter me desejava para ser a imperatriz
de Roma. Juntando a estas palavras sedutoras promessas de grandes
honrarias, incluindo as mais bajuladoras palavras, Diocleciano tentou
acariciar-me, amigavelmente, ele tentou completar o trabalho do Inferno que
ele havia iniciado. O Divino Espírito a quem eu sou devedora pela constância
em preservar minha pureza parecia encher-me com luz e conhecimento. A

nenhuma das provas que lhes dei a respeito da solidez de nossa Fé, nem
Diocleciano nem seus cortesões puderam encontrar qualquer resposta.
Então, a insanidade do
imperador foi renovada,
ordenando a um guarda
prender uma âncora em
volta de meu pescoço e
enterrar-me nas águas do
rio Tibre. A ordem foi
executada. Fui lançada
dentro d’água, mas Deus
enviou-me dois anjos que
desamarraram-me
a
âncora. Ela caiu na lama
do rio, onde, sem dúvida,
Santa Filomena lançada ao rio Tibre. Afresco do santuário de Ars, França.
ainda permanece até o tempo presente. Os anjos me transportaram gentilmente
à vista da multidão até o leito do rio. Voltei ilesa, depois de ser imersa
juntamente com a pesada âncora. Este milagre felizmente produziu efeitos
sobre uma grande número dos espectadores, e eles foram convertidos à fé; mas
Diocleciano atribuiu minha preservação a uma mágica secreta. Então o
imperador fez com que eu fosse arrastada pelas ruas de Roma e que fosse
alvejada por uma saraivada de flechas. Meu sangue verteu, mas eu não
desanimei. Diocleciano pensou que eu estava morrendo e ordenou aos guardas
que me conduzissem de volta ao cárcere.
Novamente ali, o Céu me honrou com mais um novo favor naquele lugar.
Caí num doce sono, e encontrei-me perfeitamente curada quando acordei.
Diocleciano ficou sabendo disto. “Bem, então,” ele gritou com veemência,
“deixe-mo-la ser transpassada com flechas pontiagudas uma segunda vez, e
deixe-mo-la morrer durante a tortura.” Eles pressionaram para que ele fosse
obedecido. Novamente, os arqueiros curvaram seus arcos. Eles acumularam
toda a sua força, mas as flechas recusaram-se a seguir suas intenções. O
imperador estava presente. Transtornado, ele me chamou de bruxa, e pensando
que a ação do fogo pudesse destruir o encanto, ordenou que os flechas fossem
tornadas incandescentes numa fornalha e apontados para meu coração. Foi
obedecido, mas estas flechas, depois de terem percorrido uma parte da
distância devida para me atingir, tomaram uma direção contrária e
retornaram para atingir aqueles pelos quais elas haviam sido arremessadas.
Seis dos arqueiros foram mortos por elas. Muitos deles renunciaram ao
paganismo, e o povo começou a render testemunho público ao poder de Deus
que me protegera.
Estes murmúrios e aclamações enfureceram o tirano. Ele determinou que
apressassem minha morte ordenando que eu fosse decapitada. Minha alma
alçou voo em direção de meu celestial Esposo, que me colocou, com a coroa da
virgindade e a palma do martírio, num lugar distinto entre os eleitos. O dia que
foi tão feliz para mim e me viu entrar na glória foi uma sexta-feira, e a hora de
minha morte foi a terceira hora depois do meio dia, ou seja, a mesma hora que
viu meu Divino Mestre expirar.»

Santa Filomena é alvejada por flechas, Afresco do santuário de Ars, França.

Santa Filomena é por fim decaptada. Ars, França.

O que é notável do ponto de vista histórico não é somente que esta revelação foi
independentemente confirmada por revelações privadas feitas a dois outros indivíduos (um era um
sacerdote; o outro, um simples artesão) mas estes outros fatos confirmatórios:
1) o imperador romano do terceiro século era conhecido por executar os cristãos através do uso
de flechas, como exemplificado por São Sebastião;
2) o imperador romano do terceiro século era também conhecido por matar os cristãos
amarrando âncoras em torno de seus pescoços e arremessando-os à água;
3) a referência a “Lumena” - o nome que lhe foi dado ao nascer - e então ao batismo, “Fi
Lumena”, “filha da luz”, pode explicar o arranjo das pedras encontradas em seu túmulo (“Lumena”, o
nome de nascimento, era a primeira pedra).

Ao lado, vitral de Santa Filomena
no Santuário de La Salette na França
No alto, martírio da Santa.
No centro, Santa Filomena sobre La Salette.
Abaixo: O Santo Cura d’Ars, S.João Maria Vianney, grande devoto de Santa Filomena.

A poderosa intercessão de Santa Filomena
Irmã Maria Luísa teve a ventura de receber várias vezes
a visita de Santa Filomena. Contemplou certa vez, em belíssima
visão, um trono de nuvens muito alvas no Céu, no qual estava
sentada a Santíssima Virgem Maria, com vestes de ouro que
resplandeciam como os raios do Sol, e com um celeste manto
recamado de vivas estrelas que giravam por si mesmas. Ornavalhe a fronte uma coroa de ouro cravejada de pedras preciosas.
Do semblante irradiava tal beleza, que de pronto se podia
identificá-la como sendo a Mãe de Deus. Viu, a seguir,
aproximar-se da Excelsa Rainha do Céu, como dama de honra,
Santa Filomena, que, retirando da sua cabeça uma coroa de
ouro, ajoelhou-se e suplicou: “Senhora do Céu e da terra, venho
pedir-Vos graças”. E apresentou-lhe algumas dezenas para
diversas pessoas.
Estendendo-lhe as mãos, sorrindo, a Rainha dos Anjos e
dos Santos lhe respondeu:
“À Filomena, nada se nega; sejam-lhe concedidas todas as graças.”
A Irmã viu, também, ao lado da Celeste Rainha, o Arcanjo São Gabriel, que com uma pena de
ouro e em letras igualmente de ouro, escreveu: “Sejam concedidas as súplicas apresentadas por
Filomena”.
A seguir, Santa Filomena, sob o encanto do sorriso maternal da Rainha do Céu, ergueu-se com
reverência e, dirigindo-se à Irmã, disse-lhe: “Vês, peço as graças a Maria e por Ela me são
concedidas”.
Padre Vianney, o Santo Cura d’Ars, dizia de Santa Filomena: “É ela a ‘Princesa do
Paraíso’, a quem nada é negado. É grande seu poder junto dos Tronos de Jesus e
Maria. Tenham confiança nela”.

Devocionais e orações à Santa Filomena
O cordão, o óleo e a coroinha de Santa Filomena

O cordão de Santa Filomena
O uso de um cordão em honra de um santo é uma antiga tradição da Igreja. Nos primeiros
tempos da Igreja, as virgens usavam cordas/cintos como um sinal ou emblema de pureza.
Pouquíssimos santos têm o extraordinário privilégio de um cordão. A devoção do Cordão de Santa
Filomena nasceu em consequência de inúmeras graças obtidas por sua intercessão. Ela é o modelo e
poderosa intercessora de duas virtudes muito necessárias atualmente: a fé inquebrantável e a corajosa
castidade. O Cura d'Ars foi o maior difusor do uso, porque havia várias vezes provado o poder deste
sacramental e amava ver os fieis usando o precioso Cordão.
O uso do Cordão é um dos modos de honrar a Santa e obter a sua proteção.
Quem pode usar o Cordão? Todos os batizados - casados, solteiros, religiosos - são chamados à
castidade. O cristão deve se revestir do Cristo, o modelo de toda Castidade. Todos os fiéis de Cristo são
chamados a levar uma vida casta segundo seu específico estado de vida. No próprio momento do
Batismo, o cristão se compromete a levar sua vida afetiva na castidade.
O Papa Leão XIII aprovou o uso do Cordão em 1893 e concedeu indulgências a todos os que o
usarem. Para lucrar as indulgências plenárias com o Cordão é preciso confessar-se, comungar, e visitar
alguma igreja ou um doente, rezando pelas intenções do Papa.
Indulgências plenárias do Cordão de Santa Filomena:
1. No dia em que o Cordão é colocado pela primeira vez.
2. No dia 25 de Maio, aniversário da abertura do túmulo de Santa Filomena - catacumbas de Santa
Priscila.
3. No dia 10 de Agosto, que é a sua festa.
4. No dia 15 de Dezembro, aniversário da aprovação do Cordão pela Santa Sé.
5. No momento da morte, nas condições ordinárias.
Com exceção deste último, para lucrar as indulgências plenárias com o Cordão, é preciso
confessar-se, comungar e visitar alguma igreja, onde se rezará pelas intenções do Santo Papa.
Qualquer pessoa pode fazer o Cordão de Santa Filomena, que deve ser feito (crochê) com fios de
linho ou lã ou algodão. Em uma de suas extremidades tem dois nós, em honra de seu duplo título de
Virgem e Mártir, e, na outra, três nós, simbolizando a Santíssima Trindade; ao todo cinco nós, para
lembrar as cinco chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. O comprimento pode ser medido pelo
comprimento da própria cintura. Os fios devem ter quantidades mais ou menos iguais, em cores
branco e vermelho. O branco simboliza a virgindade de Santa Filomena, e o vermelho seu martírio. A
faculdade para abençoar os Cordões de Santa Filomena foi dada aos Padres de São Vicente de Paulo,
mas atualmente qualquer padre pode abençoá-los validamente.
A oração oficial da benção do Cordão é:
Sacerdote: "Senhor Jesus, concedei que todos os que usem este cordão mereçam ser
preservados de qualquer perigo e recebam a saúde da alma e do corpo."

O cordão deve ser usado na cintura, sob a roupa externa (e não diretamente na pele), e se
possível não ser retirado. Não há uma cerimônia específica, basta a benção, mas à diferença dos
escapulários - que só é abençoado o primeiro - toda vez que é necessário substituir o Cordão, este deve
ser novamente abençoado.
Os portadores do Cordão devem ter a intenção de honrar Santa Filomena com o melhor de sua
capacidade, para merecerem proteção contra os males da alma e do corpo e obterem, por meio de suas
orações, a castidade perfeita e o espírito de fé. Recomenda-se também que todos os dias se reze a
seguinte oração:
Ó Santa Filomena, Virgem e Mártir, rogai por nós para que, por meio de vossa
poderosa intercessão, possamos obter a pureza de alma e de coração, que conduz ao
perfeito amor de Deus.

O óleo de Santa Filomena
Esse óleo milagroso é retirado de qualquer lamparina que esteja iluminando uma imagem ou estampa de
Santa Filomena, para passar no local da enfermidade.

A Coroinha de Santa Filomena
A Coroinha de Santa Filomena é um pequeno Rosário que contem contas brancas e vermelhas e reza-se
assim:
1 Credo... (na medalha)
3 Pai-Nossos (nas contas brancas) em honra da Santíssima Trindade, por cuja glória Santa Filomena deu a
vida.
13 Ave-Marias (nas contas vermelhas) em louvor dos 13 anos em que viveu na terra a Virgem Mártir.
A cada Ave-Maria acrescenta-se a jaculatória:
Santa Filomena, pelo sangue que derramastes por amor a Jesus Cristo, alcançai-me a graça
que vos peço.
Termina-se a coroinha na medalha triangular, com uma oração a Santa Filomena:

Ó gloriosa Princesa da Corte Celestial, Santa Filomena, prostrado diante de vós,
rememorando as vossas virtudes e prodígios, minha alma engrandece
ao Senhor que operou em vós tamanha maravilha de santidade.
Querida Protetora, vinde em meu auxílio para conduzir-me pelos caminhos
da virtude, para ser minha fortaleza em face do inimigo infernal, para me
trazer do Coração de Jesus a riqueza dos auxílios divinos que são para este
devoto a saúde, a paz do coração, a solução de minhas dificuldades, o bem estar
de minha família e o consolo em toda tribulação.
Milagrosa Santa Filomena, em Vós confio! Amém.
Também se reza a Ladainha e uma Salve Rainha.
Aprovada + Delfim, Bispo Diocesano Leopoldina, 8-3-1960.

Oração a Santa Filomena
Ó gloriosa Virgem e Mártir Santa Filomena, que do Céu onde reinais vos comprazeis em fazer
cair sobre a Terra benefícios sem conta, eis-me aqui prostrado(a) a vossos pés para implorar-vos
socorro para minhas necessidades que tanto me afligem, vós que sois tão poderosa junto a Jesus, como
provam os inumeráveis prodígios que se operam por toda parte onde sois invocada e honrada.
Alegro-me ao ver-vos tão grande, tão pura, tão santa, tão gloriosamente recompensada no céu e
na terra.
Atraído por vossos exemplos à prática de sólidas virtudes e cheio de esperança à vista das
recompensas concedidas aos vossos merecimentos, eu me proponho vos imitar pela fuga do pecado e
pelo perfeito cumprimento dos mandamentos do Senhor.
Ajudai-me, pois, ó grande e poderosa Santinha, nesta hora tão angustiante em que me
encontro, alcançando-me a graça ... e sobretudo uma pureza inviolável, uma fortaleza capaz de resistir
a todas as tentações, uma generosidade de que não recuse a Deus nenhum sacrifício e um amor forte
como a morte pela fé em Jesus Cristo, uma grande devoção e amor a Maria Santíssima e ao Santo
Padre, e ainda a graça de viver santamente a fé para um dia estar convosco no céu por toda a
eternidade. Pai-Nosso... Ave-Maria... Glória...

Ladainha de Santa Filomena
(composta pelo Cura d'Ars, São João Batista Maria Vianney)
Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, ouvi-nos.
Jesus Cristo, atendei-nos.
Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós.
Filho de Deus, Redentor do Mundo, tende piedade de nós.
Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós.
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós.
Santa Maria, Rainha das Virgens, rogai por nós.
Santa Filomena, cheia de abundantes graças desde o berço, rogai por nós.
Santa Filomena, fiel imitadora de Maria, rogai por nós.
Santa Filomena, modelo das Virgens, rogai por nós.
Santa Filomena, templo da perfeita humildade, rogai por nós.
Santa Filomena, abrasada no zelo da glória de Deus, rogai por nós.
Santa Filomena, vítima do amor de Jesus, rogai por nós.
Santa Filomena, exemplo de força e de perseverança, rogai por nós.
Santa Filomena, espelho das mais heroicas virtudes, rogai por nós.
Santa Filomena, firme e intrépida em face dos tormentos, rogai por nós.
Santa Filomena, flagelada como o vosso Divino Esposo, rogai por nós.
Santa Filomena, que preferistes as humilhações da morte aos esplendores do trono, rogai por nós.
Santa Filomena, que convertestes as testemunhas do vosso martírio, rogai por nós.
Santa Filomena, que cansastes o furor dos algozes, rogai por nós.
Santa Filomena, protetora dos inocentes, rogai por nós.
Santa Filomena, padroeira da juventude, rogai por nós.
Santa Filomena, asilo dos desgraçados, rogai por nós.
Santa Filomena, saúde dos doentes e enfermos, rogai por nós.
Santa Filomena, nova luz da Igreja peregrinante, rogai por nós.
Santa Filomena, que confundia a impiedade do século, rogai por nós.
Santa Filomena, cujo nome é glorioso no Céu e formidável para o inferno, rogai por nós.
Santa Filomena, ilustre pelos mais esplêndidos milagres, rogai por nós.
Santa Filomena, poderosa junto de Deus, rogai por nós.
Santa Filomena, que reinais na glória, rogai por nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Rogai por nós, Santa Filomena,
para que sejamos dignos das promessas de Cristo.

Oração
Nós Vos suplicamos, Senhor, que nos concedais o perdão dos nossos pecados pela intercessão
de Santa Filomena, Virgem Mártir, que foi sempre agradável aos vossos olhos
pela sua eminente castidade e exercício de todas as virtudes.
Santa Filomena, rogai por nós. (3 vezes)

Novena a Santa Filomena (do Rosário Vivo)
Ó grande Santa Filomena, gloriosa Virgem e Mártir, maravilhosa operária de nosso tempo,
obtende para mim pureza de corpo e alma, pureza de coração e desejo, pureza de pensamento e
afeição.
Pela vossa paciência sob multiplicados sofrimentos, obtende para mim uma aceitação submissa
de todas as aflições que Deus permita me enviar e como escapastes miraculosamente ilesa das águas do
Tibre, dentro do qual fostes lançada por ordem de vosso perseguidor, assim possa eu passar pelas
águas da tribulação sem a perda da minha alma.
Em adição a estes favores, obtende para mim, ó fiel esposa de Jesus, a intenção particular que
eu fervorosamente recomendo a vós neste momento... (pedir a graça)

Ó Virgem pura e Santa Mártir, dignai-vos lançar um olhar de piedade do céu sobre o(a) vosso(a)
devoto(a) servo(a), confortai-me na aflição, assisti-me no perigo, acima de tudo vinde em meu socorro
na hora da morte. Protegei os interesses da Igreja de Deus, rogai pela sua exaltação e prosperidade,
pela extensão da fé, pelo Sumo Pontífice, pelo clero, pela perseverança dos justos, pela conversão dos
pecadores, pelo refrigério das almas do purgatório, especialmente aquelas mais necessitadas da nossa
atenção.
Ó grande santa, cujo triunfo nós celebramos sobre a terra, intercedei por mim, para que eu
possa um dia contemplar a coroa de glória concedida a vós no céu, e eternamente abençoar Aquele que
tão liberalmente recompensa por toda a eternidade os sofrimentos sofridos por Seu amor durante esta
curta vida. Amém.

Saudação a Santa Filomena
(Oração muito poderosa e querida a Santa Filomena, composta pela Serva de Deus Irmã Maria Luisa de Jesus)

Saúdo-vos, Filomena, Virgem e Mártir de Nosso Senhor Jesus Cristo, e peço-vos que oreis a Deus pelos
justos, para que se conservem em sua justiça e cresçam diariamente de virtude em virtude.
Creio em Deus Pai...
Saúdo-vos, Filomena, Virgem e Mártir de Nosso Senhor Jesus Cristo, e peço-vos que oreis a Deus pelos
pecadores, para que se convertam e vivam a vida da graça.
Creio em Deus Pai...
Saúdo-vos, Filomena, Virgem e Mártir de Nosso Senhor Jesus Cristo, e peço-vos que oreis a Deus pelos
heréticos e infiéis, para que venham à verdadeira Igreja e sirvam ao Senhor em espírito e verdade.
Creio em Deus Pai...
Glória ao Pai... (3 vezes, à Santíssima Trindade, em ação de graças pelos favores concedidos a tão
ilustre Virgem Mártir heroína do Evangelho)
Uma Salve Rainha (à Virgem das Dores, para agradecer-lhe a suprema fortaleza que lhe alcançou nos
seus múltiplos e cruéis martírios).

Novena a Santa Filomena, Virgem e Mártir
(composta pelo Cura d'Ars, São João Batista Maria Vianney)
Esta novena é composta por:
1- Oração a Santa Filomena,
2- Meditação diária (abaixo),
3- Saudação a Santa Filomena, e
4- Ladainha de Santa Filomena.
Meditação para o 1º. dia
1- Considerai que Santa Filomena foi Virgem... Virgem em meio ao mundo... Virgem não obstante a
perseguição... Virgem até a morte... Que modelo! Posso contemplá-la sem confusão?... Qual será o
remédio?...
2- Humilhai-vos muitas vezes pelo que vos confundiu, considerando a sua pureza virginal.
3- Assisti à Santa Missa em sua honra e visitai uma imagem sua, se vos for fácil.
(Oração Final)
Meditação para o 2º. dia
1- Considerai que Santa Filomena foi e não deixou de ser Virgem... Porque soube mortificar os
corruptos desejos da carne... conservar, no uso dos sentidos, a modéstia de Jesus Cristo... conservar-se
afastada de um mundo enganador e das ocasiões perigosas... Será que a imitastes em tudo isso? Quais
as fontes das vossas tentações... das vossas fraquezas... das vossas inquietações... das vossas quedas...
Procurai analisá-las.
2- Fugi do que vos causou dano, praticai o que tivestes a desgraça de negligenciar relativamente à
castidade.
(Oração Final)
Meditação para o 3º. dia
1- Considerai que Santa Filomena conservou e aumentou o amor pela Virgindade com a oração, fonte
abundante da vida sobrenatural... com os Sacramentos, pelos quais a alma se eleva no Sangue de Nosso

Senhor Jesus Cristo e se alimenta com o Sagrado Corpo, germe divino da virgindade cristã... com a
lembrança de que seus membros eram os membros do Corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo e de que
seu corpo era templo do Espírito Santo... Não tendes porventura os mesmos meios?... Que uso deles
fazeis?...
2- Redobrai de fervor em todas as vossas orações... Dizei de quando em quando a vós mesmos: meus
membros são os de Nosso Senhor Jesus Cristo... o templo do Espírito Santo.
(Oração Final)
Meditação para o 4º. dia
1- Considerai que Santa Filomena foi Mártir... que teve de sofrer... sofrer muito... sofrer até a morte, e
que mostrou nesses tormentos uma insuperável paciência... Estão em vós indissoluvelmente ligados o
sofrimento e a paciência... Muitas vezes tendes que sofrer... que sofrer pouco... jamais que morrer em
conseqüência. Donde provém tanta debilidade?... Não quereis talvez dar-lhe remédio?... Que meios
escolheis, portanto?
2- Sofrer com paciência as poucas dores, contrariedades e penas que aprouver ao Senhor enviar-nos
neste dia.
(Oração Final)
Meditação para o 5º. dia
1- Considerai que Santa Filomena sofreu o martírio por Jesus Cristo... Queriam arrebatar-lhe a fé...
queriam fazer com que violasse os votos de seu Batismo... induzi-la a seguir os exemplos dos idólatras
ou dos apóstatas. E que desejam de vós, em tantas ocasiões, o demônio, o mundo, a carne e o vosso
próprio coração, senão semelhantes infidelidades?... estas se reduzem à ofensa a Deus... Não são talvez
os vãos temores que vos fazem faltar agora aos vossos deveres e trair a vossa fé?... Ó Deus, que
vergonhosa tibieza! Recuperai finalmente a coragem.
2- Vencei algum respeito humano... Dizei de quando em quando a vós mesmos: É melhor agradar a
Deus que aos homens.
(Oração Final)
Meditação para o 6º. dia
1- Considerai que Santa Filomena, morrendo por Jesus Cristo, teve de por em prática esta máxima do
Salvador: "Aquele que ama mais o pai, a mãe, o filho ou a filha e a própria vida que a Mim, não é digno
de Mim" (Mt 10,38-39)... Ela não hesitou... Tudo sacrificou, conquanto o sangue e a natureza
erguessem a sua voz; em ocasiões menos difíceis, mostrar-nos-íamos dignos de Cristo? Se nos aparecer
alguma vez uma escolha entre Deus e as criaturas, entre a graça e a natureza, entre o amor de Deus e as
afeições às criaturas, a quem daremos a preferência?... Oh!, não mais desçamos no futuro, da nossa
dignidade de filhos de Deus e de discípulos de Jesus Cristo.
2- Esforcemo-nos neste dia por não agradar senão a Deus ou às criaturas somente por Deus.
(Oração Final)
Meditação para o 7º. dia
1- Considerai que Santa Filomena, morrendo por Jesus Cristo, teve de tolerar as zombarias, os
sarcasmos, os ultrajes de seus perseguidores, de seus algozes e da maior parte dos espectadores de seu
suplício... Ela não foi menos generosa, menos constante, menos alegre na confissão pública de sua
fé... Se o mundo vos der a beber em semelhante cálice, tereis bastante coragem para tragar-lhe a
amargura com iguais sentimentos? Oh! Que importam as suas burlas, os seus desprezos, as suas mais
injustas e mais sanguinolentas perseguições?... Pode jamais ser desonrado aquele que por Deus é
honrado? Não temais... Segui o vosso caminho... Ele terminará na posse da glória eterna.
2- Não deixeis que se perturbe o vosso coração se vos disserem alguma palavra desabrida, grosseira,
mordaz, ofensiva, etc.
(Oração Final)
Meditação para o 8º. dia
1- Considerai que Santa Filomena, morrendo por amor de Jesus Cristo a todas as coisas deste mundo
abjeto, entrou no gozo da vida eterna. Sim, estou certa, dizia em seu coração, de que o Supremo Juiz
me concederá, em troca dos bens passageiros que sacrifico por Seu amor, a coroa de justiça que me

prometeu. Ela morre... e ei-la no tabernáculo de Deus, com os Santos a seguir o Cordeiro... São estes os
pensamentos que procuro ter quando me acho diante de algum sacrifício?... Que impressão causam a
minha alma os sacrifícios? Para que lado fazem cair a balança?... Ah! Os Santos para tudo possuir, tudo
diziam, perdiam tudo... e que direi eu?
2-Façamos neste dia algum sacrifício voluntário... Façamos prontamente e de boa vontade os que estão
unidos aos nossos deveres, etc.
(Oração Final)
Meditação para o 9º. Dia
1- Considerai que Santa Filomena, depois de tudo haver sacrificado neste miserável mundo por amor a
Jesus Cristo, d'Ele recebeu, mesmo neste mundo, mais do cêntuplo de quanto havia dado. Quanta
reputação! Quanto poder! Quanta glória! Quanta grandeza humilhada a seus pés! Que numerosa
afluência de peregrinos a seus diversos santuários! Quantas festas em sua honra! Que testemunhos de
veneração lhe são tributados! Assim exatamente cumpre Deus as suas promessas. Oh!, se com igual
fidelidade guardássemos as nossas para com Ele!... Mas privando-O de Sua glória, não viremos talvez a
privar-nos também de tantos méritos e favores, seja neste mundo seja no outro?... Coragem, portanto.
Sede fiéis, para que Deus o seja convosco.
2- Fazei hoje alguma obra de misericórdia em honra de Santa Filomena. Disponde-vos por uma boa
confissão a receber dignamente Nosso Senhor Jesus Cristo.
(Oração Final)
Oração Final
Ó Deus, que entre os outros milagres do Vosso poder, também ao sexo frágil destes a vitória do
martírio, concedei propício que nós, celebrando o natalício de Santa Filomena, Vossa Virgem e Mártir,
pelos seus exemplos, cheguemos por ela a Vós. Por Nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho, na unidade
do Espírito Santo. Amém.

TRÍDUO À SANTÍSSIMA TRINDADE para se obter uma
graça por intermédio de Santa Filomena.
1º Dia.
ETERNO PAI
Que no céu onde coroais os merecimentos dos que neste mundo vos servem com fidelidade. Pelo amor
tão grande, tão puro, que Vos tende a vossa dileta filhinha Santa Filomena, que na sua filial confiança
se entregou inteiramente nas Vossas mãos. Para ser um exemplo vivo de fé ilimitada, amor e renúncia.
Pelos méritos imensos que Filomena tem aos Vossos olhos, atendei propício às suplicas que por sua
intercessão Vos dirijo, e dignai-Vos atender as minhas preces, concedendo-me a graça que vos peço.
Pai Nosso – Ave Maria – Glória ao Pai
Segundo Dia
FILHO ETERNO DO PAI
Que prometeste recompensar no céu os que se esquecendo de si próprios, só procuram a Vossa glória.
Pela fé heróica que em Vós teve a vossa filhinha Filomena, que não vacilou em enfrentar os mais
horríveis suplícios, as mais tremendas afrontas na presença dos seus algozes viciosos, nas ruas de
Roma, idólatra, para que Vosso santo nome fosse glorificado na terra como é no céu. Por tudo o que ela
sofreu neste mundo, dignai-Vos hoje atender benigno as súplicas que por sua intercessão Vos dirijo,
concedendo-me a graça que Vos peço.
Pai Nosso – Ave Maria – Glória ao Pai
Terceiro Dia
ESPIRITO SANTO ETERNO
Que, com tantas graças de amor, aperfeiçoaste a bendita alma de Santa Filomena. Instantemente Vos
suplico pela fidelidade com que Vos soube corresponder, atendei às súplicas que pelos seus méritos Vos
dirijo. Socorrei-me na presente necessidade. Rogo-Vos que por tantos merecimentos que a vossa
servazinha tem a Vossos olhos, lanceis sobre mim os eflúvios da Vossa graça e misericórdia,
concedendo-lhe, ó divino Espírito Santo, estas graças a meu favor.
Pai Nosso – Ave Maria – Glória ao Pai
Salve Rainha

Súplica a Santa Filomena
(para implorar a sua poderosa intercessão, nas tribulações, nas tentações e em todas as necessidades.)
1 – Súplica
Prostrado a vossos pés, ó grande e gloriosa Santinha, venho apresentar-vos a minha fervorosa prece;
acolhei-a benignamente e obtende-me as graças que me são tão necessárias.
Santa Filomena, rogai por mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo...
2 – Súplica
Com o coração amargurado pela angústia, sob o peso da dor e oprimido pela desventura tenho
necessidade do vosso auxílio. Vinde em meu socorro, ouvi a minha oração.
Santa Filomena, rogai por mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo...
3 – Súplica
Cansado de chorar, oprimido sob o peso das tribulações, volvo os olhos cheios de confiança para vós na
certeza de que me ouvireis, e de que a minha súplica será por vós vem acolhida.
Santa Filomena, rogai por mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,,,
Reconheço profundamente que as causas de tantos males foram os meus gravíssimos pecados. Virgem
poderosa, obtende-me de Deus perdão para eles e infundi na minha alma um grande amor a Nosso
Senhor Jesus Cristo. Santa Filomena, rogai por mim
4 – Súplica
Volvei, ó Santa Filomena, um olhar sobre a minha casa e sobre a minha família, lançai um doce sorriso
para os vossos fiéis devotos, enxugai as lágrimas de todos os sofredores, infundi no meu coração um
raio de esperança, dai a todos a paz, a salvação, e sede a nossa providência, pelos vossos merecimentos,
alcançai-nos de Deus misericórdia. Vede como estou pobre e necessitado(a) de graças. Não me
abandoneis, pois vós sois poderosa junto a Deus, apartai de mim a tristeza e a desolação. Dai paz à
minha alma, afastai para longe os perigos, suspende os castigos de Deus, abençoai a minha casa, a
minha família, alcançai-me a graça que necessito (Menciona-se a graça).
Gloriosa Santa Filomena, rogai por mim, não me abandoneis.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.

Alguns dos muitos milagres realizados por Santa Filomena,
ocorridos no Brasil.
GRANDE MILAGRE EM SANTO ANDRÉ, SÃO PAULO.
Quando o Padre Vanderlei Ribeiro, da paróquia Nossa Senhora do Paraíso, de Santo André, se tratava
do fígado, alguns médicos falavam que estava com hepatite B, e com outras complicações, então,
resolveram fazer uma biópsia para terem certeza de sua doença. O Padre Vanderlei, antes de ir fazer a
biópsia pediu para Santa Filomena com muita fé, se o resultado da biópsia não fosse nada de grave iria
celebrar todas as segundas feiras em Ação de Graças, às 15 horas, uma Santa Missa solene com benção
de cura e libertação. Qual não foi a sua grande alegria que após todos os exames da biópsia, não
acusaram nenhuma doença e estava completamente curado. Em Janeiro de 2003 já fez um ano que
vem celebrando esta Santa Missa todas as segundas-feiras às 15 horas com a distribuição do óleo
milagroso, dos cordões de Santa Filomena e das orações, e são tantas graças e milagres que estão
acontecendo com esta devoção, que em todas as missas tem testemunhos de graças alcançadas. Os fiéis
lhe pediram para celebrar, também, uma Santa Missa às 7 horas da manhã para as pessoas que
trabalham. Como o Padre Vanderlei tem programa na rádio da Milícia Imaculada e na rádio A.B.C. esta
divulgando a devoção à Santa Filomena com a oração, e a igreja fica sempre superlotada.
O MILAGRE DO SÉCULO – ATIBAIA, SÃO PAULO.
Gabriela Maria Sanches Costa, residente em Atibaia, São Paulo, em 1997 estava gravida e já tinha
perdido uma criança, pois ela é diabética. Todos os exames que fazia de ultrassom, na clinica
Tomográfica de Atibaia, o diagnóstico era sempre o mesmo. É menino, está com o coração aberto, tem
lesão cerebral e problema renal e para maior infelicidade não tem as duas perninhas. Os médicos
chamaram o pai para ver o ultrassom. Quando o pai viu o filhinho daquele estado ficou em estado de
choque tão grande que não conseguia comer nem dormir. No dia 21 de Dezembro de 1997, a família
inteira começou com muita fé uma novena à Santa Filomena.

A criança nasceu no dia 3 de Janeiro de 1998, e tudo o que o ultrassom acusava a criança tinha mesmo,
só que, para a glória de Deus, nasceu com as duas perninhas. Os médicos ficaram perplexos diante
deste fenômeno, sem conseguir dar explicações. Então, levaram a criança, a mãe e todos os exames
ultrassonográficos para a Unicamp, em Campinas, a fim de fazerem uma avaliação. Depois de terem
feito a avaliação com todos os exames necessários, os médicos falaram: "Isto é um fenômeno nunca
visto na medicina, e inexplicável. E para maior confusão dos médicos, sem nenhum medicamento: já
fechou o coração, desapareceu a lesão cerebral e o problema renal. Os pais estão numa felicidade
incontida, e no dia 10 de Outubro de 1998, vieram à Igreja de São Gonçalo com seu lindo Tomazinho
para agradecer a Santa Filomena.
Quando a mãe, Dona Gabriela mostrou o seu lindo menino com as duas perninhas, a multidão que
superlotava a igreja, entre lágimas, aplaudiu calorosamente este grande milagre. E para atestar a
veracidade deste milagre, os pais deixaram na Igreja de São Gonçalo todos os exames
ultrassonográficos, que em breve, serão enviados para Roma, pelo Dr. Sérgio Dói, que é medico e
operador desta comunidade, pois ele também alcançou um grande milagre de Santa Filomena, para um
paciente seu que estava com câncer.
O MILAGRE QUE DEIXOU OS MÉDICOS PERPLEXOS – MOEMA, VILA MARIANA, SÃO PAULO.
Neusa Maria de Araujo, residente à Alameda Anapurus, 791, em Moema, estava com AIDS que seu
marido lhe transmitiu. Quando soube dos milagres de Santa Filomena, foi tomada de uma fé tão
grande que tinha certeza de que Santa Filomena lhe ia alcançar a graça da cura, e começou a participar
das missas do dia 10 de cada mês, na Igreja de São Gonçalo e também das vigílias que são feitas nos 1°
2° e 4° sábado de cada mês na capela Reino do Céu, fazendo ao mesmo tempo a novena. Qual não foi a
sua grande alegria, depois de ter feito a 1° vigília na capela Reino do Céus: a graduação da AIDS
começou a diminuir e para maior surpresa dos médicos quando voltou lá depois da terceira vigília,
todos os exames acusaram negativo. Dona Neusa, para ficar mais tranquila, foi fazer exame em um
laboratório muito famoso, que acusou também negativo. Em gratidão por esta grande graça, todos os
dias 10 de cada mês, vem à Igreja de São Gonçalo munida de toda documentação médica, para dar este
testemunho.

É ela a ‘Princesa do Paraíso’, a quem nada é negado. É grande seu poder junto dos
Tronos de Jesus e Maria. Tenham confiança nela”.
Santo Cura d’Ars
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