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No Mosteiro das Carmelitas DescaÇas- Carretera de Húmera,
s/n- ARAVACA- 28023 MADRID- ESPANHA, encontram-se não
só tudo quanto está relacionado com a canonização de Maria do
Carmo González - Valéria, mas também os documentos, declara
ções e objectos usados por esta menina.
À mesma direcção podem pedir-se livros, pagelas, estampas e
informações sobre a Serva de Deus, comunicar graças obtidas e
enviar ofertas para a sua beatificação.
Na capela deste mosteiro estão depositados os restos mortais
de Maria do Carmo.
Exemplares deste folheto e estampas em português podem re
quesitar-se ao Secretariado Nacional do Apostolado da Oração
-Largo das Teresinhas, 5- 4700- BRAGA- PORTUGAL.

AS CRIANÇAS E A SANTI DADE

Podem as crianças não mártires ser canonizadas?
Mártires, sabemos que sim. Basta recordar S.Tarcísio e
Santa Inês, no tempo das perseguições romanas; os már
tires do Japão e da Coreia, onde há Beatos e Santos, desde
os dois, três, quatro, cinco . . . onze, doze anos, nos séculos
XVII e XVIII; e neste nosso século as mártires da pureza:
Beatas Carolina Koska, da Polónia, com 16 anos; Antónia
Mesina, italiana, com 15 anos; e Santa Maria Goretti, italia
na também, com 12 anos.
Mas uma criança não-mártir que, segundo a nomen
clatura eclesiástica, se denomina "confessor" (da fé)? Entre
os de menor idade foi durante muito tempo o benjamim dos
santos canonizados, o noviço jesuíta Santo Estanislau Kos
tka, nascido na Polónia em 1550 e falecido em Roma, com
18 anos incompletos, a 14 de Agosto de 1568 e canonizado
em 1726; Santa Joana de Are, francesa, viveu entre 14 12 e
1431, falecida com 19 anos e canonizada em 1920; com a
mesma idade o italiano Beato Núncio Sulprízio (18 17-1836),
beatificado por Paulo VI em 1964, durante o Concílio; em
1988 João Paulo 11 beatificou a jovem chilena Laura Vicunha
(1891-1904), falecida com 13 anos. Actualmente o Santo
não-mártir mais jovem é S. Domingos Sávio, italiano, que
partiu deste mundo um mês antes de completar 15 anos
(1842-1857), canonizado por Pio XII em 1954.
A 13 de Maio de 1989 João Paulo li publicou o Decreto
pelo qual é reconhecida a heroicidade das virtudes - passo
decisivo para a beatificação - dos Videntes de Fátima
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Francisco, (1908-1919), falecido com 10 anos e nove meses
e meio e sua irmazinha Jacinta, (1910-1920), à qual
faltavam 20 dias para completar 1O anos.
Maria do Carmo González-Valério, cuja biografia vamos
relatar, faleceu com nove anos e quatro meses, isto é,
menos oito meses que a mais nova dos Pastorinhos de
Fátima.
Costuma a Igreja exigir que qualquer filho seu não-mártir,
tenha praticado a virtude em grau heróico, ao menos duran
te dez anos. Esta medida de tempo tem de se interpretar
com flexibilidade, pois alguns fiéis atingiram as cumeadas
da virtude num período mais curto. À verdadeira santidade e
à heroicidade da virtude, em geral acrisolada pelo sofrimen
to heroicamente suportado, pode chegar-se em pouco tem
po, mesmo na idade infantil. Uma criança pode ser santa,
mas à maneira das crianças.
Um santo canonizado, mais que um herói, é um predi
lecto de Deus, um grande amigo do Senhor. A heroicidade
da virtude é necessária, mas só como prova e manifestação
desse amor. Um santo é alguém que:
1) foi enriquecido com graças especialíssimas, fora do
normal;
2) que atingiu extraordinário amor a Deus;
3) que o provqu em fidelidade heróica.
Quanto ao primeiro ponto-graças especialíssimas-que
dificuldade há para que Deus as possa conceder mesmo às
crianças? A santidade da Virgem Santíssima menina era
maior que a de qualquer santo adulto;
Quanto à segunda condição - amor extraordinário a
Deus -será que Ele não pode ter amigos fidelíssimos entre
as crianças? Porque lhe havemos de limitar tal direito?
Com relação à fidelidade heróica - terceiro requisito também as crianças podem dar exemplos de sobra aos
mais velhos.

De tudo isto poderá brotar, em poucos anos, uma mara
vilhosa floração de santidade infantil (a seu modo, não
como a dos adultos), autenticada com extraordinário amor
de Deus. Ele quer também ter grandes amigos entre os
pequenos: " Deixai vir a mim as criancinhas" - disse Jesus
(Me 10, 14). Ele deseja propor aos peq�eni�os mode!os para
_
a sua idade, nos quais se possam msp1rar no d1a-a-d1a,
mesmo fora do campo do mart írio.
A MAD E I RA Q U E D E U S TALHOU

Nestes casos, como nos dos adultos, precisa-se de uma
mínima base humana adequada,- a " madeira de santo" na linguagem popular. Nas crianças, porém, não s� exigem
dotes extraordinários, como se se tratasse de meninos-pro
dígio. Requere-se, porém, que juntamente com o t�mp�ra
mento e o carácter, haja uma inteligência desperta, llumma
da pela graça, que saiba discernir o bem e o m�l, dar-se
conta do que é Deus na sua vida e certa precocidade ou
maturidade antecipada, uma vez que a santidade há-de
alcançar-se em tão poucos anos. Lembremos Santa Tere
sinha do Menino Jesus, que com três anos dava mostras de
grande precocidade, o que a levou a afirmar: " Não me
lembra de desde os três anos de idade, ter recusado nada

Sen hor". Esta maturidade há-de ser tal que não
anule a natureza infantil. Deus quer amigos entre as crianças.
,
Estas qualidades humanas bas1cas encontram-se na
nossa Maria do Carmo. Nos depoimentos do seu Processo
de Beatificação, deparamos com numerosas descrições do
seu carácter. Entre elas podemos seleccionar alguns teste
munhos:
A enfermeira que a tratou na sua dolorosíssima doença,
atesta: "Era de vontade enérgica, de notável equilíbrio de
a Nosso

.
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JUIZO, de ardor perseverante, de grande sensibilidade...

JUIZO claro, muito recta nas suas decisões". E também:

sempre consciente e responsável por todos os seus actos.
Era muito simples e natural no seu trato, embora um pou
quinho seca por temperamento".
Não era uma menina de modos artificiais: "Era uma me
nina completamente normal, de carácter forte" - afirma uma
prima, companheira de colégio.
Outra prima: "Era corajosa, persistente nas suas atitudes
e com amor próprio. Devo acrescentar que era de inteli
gência muito viva. Não era menina de carácter aberto, mas
dava-se de verdade à s pessoas a quem queria bem".
Como vemos, todos os testemunhos destacam a sua
firmeza de carácter, que por vezes raiava na teimosia. Tam
bém assim era Santa Teresinha. Esta firmeza de carácter
manifestava-se sobretudo, quando entrava em jogo a recti
dão da sua consciência. Nas outras circunstâncias, sabia
vencer-se. Declara a sua tia Sofia: "O único defeito que se
lhe podia descobrir, se o tinha, era o seu carácter, forte nos
primeiros momentos, mas que dominava depois". Nesse
domínio estava a virtude.
Era obediente e sabia vencer-se quando, por exemplo,
sua irmãzinha lhe desarranjava as coisas. Manifestava-se
efectivamente muito ordenada e muito limpa, "presumida"
no sentido de que gostava de andar sempre com dignidade
e asseio. Esta qualidade da limpeza será para ela fonte de
sofrimentos, na última doença, como veremos.
A par da sua força de vontade, notamos a "sua inteli
gência clara, o seu entendimento muito vivo, sempre cons
ciente e responsável dos seus actos".
Terminemos com o testemunho da sua tia Sofia, tão
ligada à sua vida: "Era de rectidão de alma, de vontade
vigorosa, de clareza de entendimento, de grande sinceri
dade. Veemente, sem perda do seu critério equilibrado.
Forte no seu comportamento, de sensibilidade desperta, de

"Lembro-me que era muito simples e não gostava de apa
recer diante dos outros. Acho que não perdia a serenidade
e o equilíbrio diante de qualquer classe de sucessos adver
sos que se apresentassem".
Prescindimos de outros juízos, mais morais que de
carácter. Assim era Maria do Carmo. Porém "a madeira",
sozinha, não basta para a santidade. De grande força de
vontade foram os homens mais nefastos da história . . . e
muitos pequenos delinquentes. A santidade é um dom de
Deus. Mas Maria do Carmo, em seus poucos anos, teve
capacidade de apreciar este dom e de abraçá-lo com todas
as forças. Foi o que realmente fez.
Embora mais responsável que tantas pessoas adultas,
não a vemos como um adulto de pouca idade. Era "muito
menina" - afirma sua tia. E a mãe insiste com uma expres
são repetitiva: "Era uma menina muito menina". Só quando
cresceram os seus irmãozinhos mais pequenos caiu a mãe
na conta de que Maria do Carmo era diferente. No entanto
sempre uma criancinha, que brincava com bonecas, que
fazia roupas, e que pedia bolos. Era assim mesmo.
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OS CAPÍTULOS DE U MA VIDA

Vejamos como decorreu externamente a sua existência,
sem mergulhar por ora na sua vida interior. O pai chamava
-se Júlio González-Valéria, e a sua mãe Carmen Sáenz de
Herédia. Ambos procediam da nobreza, e a profissão do pai
era, nestes anos, de Engenheiro duma Companhia de
Caminhos de Ferro. Tiveram cinco filhos e Maria do Carmo
ocupava o segundo lugar. O factor que mais influiu na vida
desta menina foi - como no caso de Santa Teresinha serem seus pais religiosíssimos, com especial devoção a
Nossa Senhora, em cuja honra jejuavam todos os sábados.
7

Os pais de Maria do Carmo

Assim puderam criar um ambiente doméstico que favoreceu
o amadurecimento das graças. extraordinárias que Deus
derramou sobre esta pequenina. Entre os familiares merece
menção especial a avó materna, também ela Carmen ou
Maria do Carmo, que foi quem melhor percebeu a profun
didade espiritual da sua neta.
Desde o princípio parecia que Deus tinha pressa em
tomar posse da alma de Maria do Carmo. Levava só um
mês no seio materno quando a mãe a consagrou à Santís
sima Virgem, durante a novena de Nossa Senhora do
Carmo, pedindo-lhe que a filhinha conservasse intacta a sua
pureza. Prometeu que até aos três anos a vestiria sempre
com as cores da Imaculada (branco e azul) e assim fez.
Mais � ot �vel é que Maria do Carmo, que teria depois u
_ forte e um desenvolvimento desproporcio
ma constrtUiçao
nado para a sua idade, segundo o testemunho de um dos
m � ic? s, mal nasceu, no dia 14 de Março de 1930, ficou do
entrssr�a. Por isso baptizaram-na imediatamente na própria
casa. E que Deus Pai não queria esperar em tê-la por filha.
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Também é extraordinário que, por circunstâncias inespe
radas, recebeu o sacramento da Confirmação com dois
anos apenas, no dia 16 de Abril de 1932. Foi por iniciativa
do Núncio Apostólico em Espanha, Monsenhor Frederico
Tedeschíni, mais tarde Cardeal, amigo da família. Avisou-a
que administraria esse Sacramento na Hortaleza, caso ali
quisessem levar os filhos. Era como se o Espírito Santo
tivesse igualmente pressa em enriquecê-la com os seus
dons e em dar-lhe a fortaleza de que tanto careceria.
A primeira Comunhão recebeu-a contando apenas seis
anos, a 27 de Junho de 1936, festa de Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro, à qual seu pai dedicava especial
devoção. Também Jesus tinha anseios de entrar sacramen
talmente na sua alma. Os seus familiares procederam se
g�ndo as orientações de São Pio X que desejava que as
cnanças comungassem, apenas atingissem o uso da razão,
e compreendessem, a seu modo, o que é a Eucaristia. Ma
ria do Carmo estava perfeitamente preparada pela sua
precoce inteligência e pelo conhecimento perfeito do Cate
cismo.
Tão-pouco andava errada sua mãe nos motivos que
expôs para antecipar a Primeira Comunhão da sua filha:
"Estava convencida que se avizinhavam momentos duros
para Espanha e para nós, perante a perseguição religiosa
que se aproximava e, por isso, muito desejava que a peque
na recebesse o Senhor, quanto antes".
Na verdade, passados apenas 20 dias, a 17 de Julho,
em Marrocos, e no dia seguinte na Península estalou a
guerra. A violenta perseguição dos anos anteriores contra a
Igreja recrudesceu com uma terrível e absoluta vontade de
aniquilar tudo quanto era católico.
O Episcopado espanhol afirmou:
" Não acreditamos que na história do Cristianismo e no
espaço dumas semanas se tenha dado explosão semelhan-
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te em todas as formas de pensamento, de vontade, de

panha cató lica, com o crucifixo entronizado nas escolas".

paixão e de ódio, contra Jesus Cristo e a sua religião sagra

Ainda que seja difícil demonstrar teologicamente que
morreu mártir por parte dos seus assassinos, não há dúvi
das que assim foi por parte do seu compromisso pessoal.
Desta maneira o interpretou sua filha Maria do Carmo, que
dizia: " Coitadinha da mam ã, o pai morreu má rtir, e eu morro

da. Os mártires contam-se por milhares".

Efectivamente Maria do Carmo ia necessitar do Pão dos
Fortes. Noutro dia 17 de Julho, só três anos depois, entre
garia a sua alma a Deus.
Chegou o dia 15 de Agosto de 1936, festa da Assunção
de Nossa Senhora. Os milicianos vermelhos levaram o seu
pai para uma cadeia de tortura. Pressentindo-o disse ele à
esposa:
" - Agora os nossos filhos são pequenos, não compre 
endem. Quando forem maiores, diz-lhes que o pai lutou e
deu a vida por Deus, e por Espanha, e para que eles pudes
sem ser educados numa Espan ha católica com o crucifixo
entronizado nas escolas".

Felizmente às dez horas da noite desse mesmo dia Júlio
estava de volta. Mas, poucos dias depois, levaram-no de
novo para a cadeia de tortura na Rua Marquês de Riscai, a
mesma rua onde morava a família. A mulher e os filhos po
diam vê-lo, um instante cada dia, ao passarem em frente
das grades.
No dia 29 de Agosto de 1936, estando a esposa refugia
da na cave da sua casa, ouviu, desde um camião que pas
sava, uma voz muito querida: "Carmen, Carmen". Pouco
depois o seu marido caía por terra assassinado.
Porque o soltaram à primeira vez? Pensam alguns para
que reflectisse na proposta de voltar para o Exército, a favor
da República, pois ele, antigo oficial de artilharia, tinha
deixado essa carreira em 1929, ainda no governo da Monar
quia, para passar a trabalhar como Engenheiro duma Com
panhia de Caminhos de Ferro.
Ou talvez tenha sido fuzilado simplesmente pela sua
condição de católico, como tantos outros leigos e milhares
de sacerdotes. Seja como for, ofereceu a vida por "uma Es10

vítima" .

O influxo deste assassinato n a alma de Maria do Carmo
foi enorme. Morto o pai, o perigo de sua mãe aumentou,
pois era prima direita de José António Primo de Rivera e
Sáenz de Herédia, e sobrinha do falecido General Miguel
Primo de Rivera. Por esse motivo procurou D. Carmen asilo
na Embaixada da Bélgica. Os filhos ficaram ao cuidado da
sua tia Sofia.
O filho mais velho, Júlio, sentiu-se consternado quando
vieram da Embaixada procurar sua mãe, julgando que lhe
aconteceria o mesmo que ao pai. Maria do Carmo, com a
sua viva inteligência, d'eu-se conta imediatamente da dife
rença da situação. Pegou logo no irmão pelo braço e levou
-o para casa.
Quando a tia se angustiava, Maria do Carmo dizia-lhe:
"Não te aflijas, tia, vamos rezar o Terço e às Chagas de Je
sus".
De repente chegou a notícia que levariam para a Rússia
os cinco meninos, como tantos outros, para educá-los no
marxismo. A mãe ficou tão preocupada que quis sair da Em
baixada belga. Conseguiu, porém, que o Embaixador rece
besse os seus filhos na sede diplomática, apesar de não
caber ali mais ninguém. No dia 11 de Fevereiro de 1937
apresentaram-se todos na Embaixada. Maria do Carmo,
com seis anos apenas, trazia nos braços uma sua irmãzinha
de poucos meses. Minutos depois de eles terem saído da
própria casa, chegou o camião dos milicianos para levá-los
para a Rússia.
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Na Embaixada, Maria do Carmo, ajudava muito a mãe.
Certo dia esta repreendeu-a quando a viu com a sua grande
boneca, que tinha pedido ao Embaixador lhe trouxesse de
casa. " - Porque incomodaste o Senhor Embaixador com
esta brincadeira?". Não esqueçamos que Maria do Carmo
era "uma menina, muito menina".
No dia 31 de Março de 1937 conseguiu a Embaixada
organizar uma saída. Partiram em camiões mãe e filhos pa
ra Valência, onde embarcaram para Marselha, e dali pas
saram à Espanha nacionalista, instalando-se em São Se
bastião. A guerra prolongava-se e era preciso que os me
ninos fossem à escola. No ano de 1937-38, Maria do Carmo
frequentou o Colégio das Religiosas do Sagrado Coração e
em Outubro de 1938 passou a ser aluna interna dum Colé
gio de Zalha, dirigido pelas Irmãs Irlandesas.
Na Quinta Feira Santa, seis de Abril de 1939, Maria do
Carmo foi à missa com a sua avó à Igreja do Bom Pastor
em São Sebastião, onde fez a sua entrega total a Deus.
Analisemos este facto. Deus aceitou a oferta, pois ao
voltar para o Colégio foi acometida pela escarlatina. No dia
8 de Novembro caiu de cama. Ao princípio, parecia um caso
sem importância, mas logo as coisas se complicaram com
uma otite e mastoidite, que degeneraram em septisémia,
com uma localiz�ção cardíaca e renal. No dia 25 de Maio
trouxeram-na de automóvel para Madrid, onde foi operada.
Sofreu dores muito fortes com admirável paciência por amor
de Deus, até a Virgem Maria a levar para o Céu no dia 17
de Julho de 1939.
P U REZA, CAR IDADE, VERDADE

Maria do Carmo distinguiu-se, desde criancinha, por uma
delicadeza extrema na virtude da pureza. Tomava mil cui
dados com pormenores em que as crianças não advertem.
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Não se trata de evitar pecados, mas de afirmar que gozava
duma luz especialíssima de Deus, que lhe pedia modéstia
extraordinária, mesmo naquilo em que as crianças não
vêem mal.
Assim o intuiu sua avó no seguinte caso narrado pela
mãe:
"Lembro o dia em que ela foi convidada para uma festa
de meninas em São Sebastião. Vesti-lhe roupa decotada e
sem mangas, recomendando-lhe que não a enrugasse.
Apesar disso, enquanto eu me entretinha a arranjar � utr�
das suas irmãs mais novas, ela vestiu um casaco. F1que1
muito nervosa e zanguei-me com ela, por ter enrugado a
roupa que lhe acabavam de vestir. Era o mês de Agosto;
_
frio não podia ter. Porque quis vestir um casaqwnho?
A
chorar declarou ela que com aquele traje não ia à festa.
Quando eu a ameaçava com ficar em casa se não tirasse o
casaco a minha mãe (avó da menina), que presenciava a
tragédi� . chamou-me à parte, e disse-�� que � ão tinha
direito de afogar os sentimentos de modest1a que Ja, noutr� s
ocasiões tinha notado nela e que, diante de Deus, eu tena
de dar contas de educá-la dessa maneira. Maria do Carmo
foi com blusinha à festa. A avó tinha razão: esse pudor
instintivo é coisa de Deus".
A esta luz há que contemplar certos factos que nas
outras crianças não têm importância, mas que em Maria do
Carmo correspondiam a uma delicadeza que vinha de
Deus, não a uma teimosia:
aos dois anos de idade, por exemplo, não deixava que a
despissem diante de seu irmão, um ano mais velho;
aos três anos, tendo de levar as alianças no casamento
duma sua tia, mostrou-se tão contrariada por ir sem man
gas, que tiveram de lhe calçar umas luvas brancas, que lhe
cobriam inteiramente os braços;
por altura da festa dos Reis-Magos pediu a estes que lhe
13

trouxessem "camisolinhas para ir modesta";
nas épocas de verão passava tão maus momentos na
praia, que tiveram de deixá-la ficar em casa a brincar nos
jardins;
desde pequena fechava-se no quarto e arranjava-se
sozinha, e avisava a avó: "Um momento, avozinha, porque
estou a acabar de me vestir".
A enfermeira que a tratou na sua penosíssima doença,
dá este testemunho:
"Demonstrou com factos que amava apaixonadamente a
virtude angélica da pureza. Quando tínhamos de mudar-lhe
a roupa da cama ou a roupa de uso pessoal passava maus
momentos e procurava sempre cobrir-se. Tendo em conta o
calor sufocante daqueles dias, nunca pedia para a aliviarem
da roupa. As próprias injecções, sobretudo os soros, prefe
ria que lhos aplicassem em sítios de maior modéstia, ainda
que isso lhe exigisse sacrifícios dolorosos".
A propósito da sua repugnância pela praia, declarou a
mãe:
"Comecei então a admitir que o procedimento da minha
filha tinha qualquer coisa de especial". Esta atitude não se
explica sem uma luz vivíssima que lhe tinha dado o Senhor
sobre o valor e a fragilidade da virtude da pureza. O Deus
três vezes santo comprazia-se neste amor.
Junto com a p.ureza vinha a caridade. Se batia um pobre
à porta, era ela que lha abria e lhe dava esmola das suas
economias. Depois recomendava-lhe:"- Agora, bata outra
vez para que a mamã também lhe dê".
Como sabia que a mãe dava roupa usada aos pobres,
frequentemente quase nova, fazia-lhe notar que o seu.
casaquinho ou os sapatos estavam gastos para que os
desse também. Quando estava em Zalha quis que as suas
prendas do dia de Reis fossem todas para as meninas po
bres, o que conseguiu. Dias antes de ficar doente escrevia
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à avó: "Gostaria muito que me enviasse lã para fazer um
casaquinho para os pobres". Nem no meio das terríveis
dores da sua doença se esquecia deles.
Com as empregadas de casa tinha atenções pouco pró
prias da sua idade: "Mãe, tens que tratar bem as empre
gadas. Elas servem-nos e pensa que também tu serves,
porque serves a Deus". Nos meses em que a mãe estava
refugiada na Embaixada da Bélgica e os filhos na casa da
tia Sofia, teve conhecimento que uma antiga empregada da
casa de sua mãe estava doente, longe dali. Pediu licença à
tia para visitá-la, o que esta lhe consentiu indo na com
panhia de outra rapariga da sua confiança. Mas a tia ficou
em tão grande ansiedade, que não mais a deixou sair.
Encontrando-se em São Sebastião, conta a avó:
"Dávamos-lhe dinheiro para comprar brinquedos ou o
que quisesse. Ela dava-o à ama, para que comprasse o que
precisasse para as suas filhas, recomendando-lhe que não
dissesse nada, nem à mãe, nem a mim, com a intenção de
que nós também lhe déssemos mais dinheiro para ela e
seus filhos.
Segundo a ama, Maria do Carmo era muito atenciosa
com os serviçais da casa. Certa vez viu chorar uma criadita
que cuidava dos meninos, porque ninguém lhe escrevia
devido a não ter família. Desde então Maria do Carmo
dirigia-lhe, de vez em quando, uma carta, fazendo-se pas
sar por uma antiga amiga sua. A receptora deu conta, natu
ralmente, mas confessou que 'a compensavam tanto as
suas cartinhas que já não precisava de mais nada"'.
Maria do Carmo era uma menina extremamente recta:
"Obedecia sempre logo à primeira" - conta sua mãe - coisa
que é rara nas crianças, e ainda mais nela, que não era
uma menina tímida, mas antes de carácter. Veremos como
esta obediência foi heróica na doença.
Quanto à sua veracidade, declara a avó: "Não me lem15

bro que dissesse qualquer mentira". E a mãe confirma:
"Odiava a mentira e não queria que eu mentisse". A
propósito conta o seguinte:
Os pequenos costumavam sair com a criada a jogar à
Castelhana. Um dia, Maria do Carmo perguntou à mãe se
iria buscá-los. Ainda que sabia que não poderia ir, respon
deu-lhe que sim, para que a pequenita não fosse triste.
Quando esta voltou para casa perguntou à mãe:
"- Quando me disseste que irias buscar-nos, já sabias
que não podias ir?
- Sabia, sim, mas não quis que fosses triste - descul
pou-se a boa senhora.
- Mais triste fico eu por mentires. A mim diz-me sempre
a verdade e ficarei contente; mas não mintas, mãe."
CHEIA DO ESPÍRITO SANTO

Era notável a sua piedade. Ficava muito tempo a con
templar as estampas (santinhos) que guardava numa
caixinha. Dava "aula espiritual às suas bonecas", ensinan
do-as a rezar e a benzer-se, coisas que por vezes também
fazem as outras meninas. O notável é a devoção especial
com que praticava tais actos.
Só com quatrq ou cinco anos, já gostava de dirigir o terço
em família, rezando de cor a Ladainha de Nossa Senhora
em latim. Também isto era então frequente em muitos lares
cristãos, mas a pequena, depois de pôr em prática esta
devoção, ainda ficava com vontade de rezar o terço das
Chagas.
À imitação de Santa Teresinha pediu que lhe fizessem
um " rosário de práticas" que equivalia ao "exame particular"
de virtudes e defeitos, segundo o método de Santo Inácio
de Loyola. Também era inaciano o caderno de "Actos" que
trazia, apontando o número de virtudes e obrigações diá16

rias: obediência, mortificação, aulas, estudo, terço, comu
nhão, Missas, jaculatórias . . .
Nem é preciso relembrar a intensa vida de piedade com
seus pais e como estes lhe ensinaram a participar na Missa,
e rezar as orações à Consagração, antes ainda de ter feito
a Primeira Comunhão. O mesmo ensinavam aos outros
filhos, mas estes não reagiam com a mesma intensidade de
Maria do Carmo.
Com seis anos fez a Primeira Comunhão, com que so
nhava desde que viu a de seu irmão, que a fez na gruta de
Lourdes, como agradecimento da cura duma grave doença.
A menina ia ao Colégio das Religiosas Escravas receber a
preparação. Antes entrava na capela, onde estava exposto
o Santíssimo Sacramento para saudar o Senhor e contar
-lhe as suas coisas.
"Que bem rezava as orações e com que interesse seguia
as explicações!"- afirmou a Irmã que a preparou. Essa pre
paração continuava em casa, seguindo o mesmo livro com
que se tinha preparado Santa Teresinha, traduzido para
espanhol por uma carmelita amiga da famnia. Foi esta Irmã
que lhe comunicou uma devoção particular à santa de
Lisieux.
A Eucaristia foi verdadeiramente o eixo da sua santi
dade. "Graças à Eucaristia, haverá santos entre as crian
ças" - profetizou o Papa S. Pio X.
A mãe de Maria do Carmo garante: "Na realidade come
çou a santificar-se depois da Primeira Comunhão". Antes já
era espiritualmente uma menina diferente das outras, mas
depois da Primeira Comunhão aumentou o seu grande
amor a Deus. O cântico que cantaram nessé dia recordou-o
sempre e deu-lhe força até no leito da morte. Desde então
começou a participar diariamente na Santa Missa e Sagrada
Comunhão. Estando interna no Colégio de Zalha, levantava
-se por sua conta, muito cedo para poder assistir à Missa
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das Religiosas. Foi numa comunhão, como já observámos,
que fez a sua entrega total a Deus. São Pio X foi profeta.
A pequena recebeu no baptismo o nome de Maria do
Carmo do Coração de Jesus. Teve sempre grande devoção
a este mistério do Senhor. Conta o seguinte a sua ama:
"Na conversa comigo falava muito do Coração de Jesus
e dizia-me que era muito bom. Eu respondia-lhe que tam
bém tinha muita confiança n'Eie. Ela insistiu: conserve sem
pre essa confiança".
Tão santa devoção aprendeu-a, em especial com a avó,
que tinha feito da sua casa um Secretariado de propaganda
do Coração de Jesus, como Amor Misericordioso. Maria do
Carmo dava à avó dinheiro do seu mealheiro para que lhe
comprasse propaganda para distribuir. Naquela cidade de
Madrid revolucionária, a nossa menina distribuía, com
admirável ingenuidade, pelas ruas, estampas religiosas aos
transeuntes.
Certa vez, vendo a mãe atarefada pelo trabalho domés
tico, disse-lhe: "Mãe, preocupas-te demasiado com as coi
sas da terra; tens de rezar mais. Estamos de passagem".
A mãe respondeu-lhe: "- Minha filha, tenho que arrumar
a casa".
"- Mãe, a tua casa é o Céu. Quando andas de viagem e
passas a noite num hotel, não te preocupas com enfeitar o
quarto, nem colocas lá o retrato do pai. É que uma noite
passa-se de qualquer forma. Olha, mãe, assim é a vida;
assim estamos neste mundo".
Provavelmente teria ouvido a frase de Santa Teresa: "A
nossa vida é uma noite má passada numa pousada má", ou
outras frases semelhantes de S. João Crisóstomo. Ainda
que fosse uma repetição de qualquer coisa ouvida, o
significativo é a idade de Maria do Carmo e as circuns
tâncias em que proferiu tais palavras. Parece que foi duran
te a doença. Isto indica que vivia com o olhar totalmente fixo
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no Céu.
Noutra ocasião falava com aquela amiga da família, que
tinha estado no Carmelo de Liseux e depois mudou para o
de Tânger.
- De que falais tanto? - perguntou a avó.
- Avozinha, estamos a tratar de coisas místicas - respondeu a pequenita.
No Colégio de Zalha demonstrou grande interesse pelas
Missões, trabalhando activamente pelo seu Dia Mundial,
oferecendo pequenos sacrifícios. A professora de Religião,
que conta este facto, acrescenta:
"Quando eu preparava as alunas para a confissão, podia
ver no seu rosto o horror que lhe causava o pecado e o seu
empenho em fazer bem o Acto de Contrição".
Todos os seus actos infantis brotavam duma fonte pro
funda: o seu grande amor a Deus.
No mesmo Colégio fez os Exercícios Espirituais com as
suas companheiras. Quando terminaram, as meninas brin
cavam no jardim. O sacerdote que tinha dirigido o Retiro,
perguntou a uma das Irmãs:
"- Diga-me, Irmã, quem é uma menina que me parece ter
dez anos, moreninha, que se chama Carmenzita?"
"- Olhe, Padre, é aquela mesmo que a correr atravessa
agora o jardim!" - respondeu a Irmã apontando para Maria
do Carmo.
"- Essa menina está cheia do Espírito Santo" - observou
o sacerdote.
Fixemos esta frase e o momento em que foi pronun
ciada. À imitação da "Cheia de Graça", a nossa menina
vivia cheia do Espírito Santo, o qual dirigia todos os seus
actos e transbordava na sua alma. Isto sucedeu pouco an
tes da última doença. Como vemos, santificou-se não so
mente nessa dolorosa prova, senão que já antes tinha
enchido o seu copo de barro com os dons do Espírito Santo.
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Isto é santidade! A sua paciência e amor na doença eram
apenas a mais bela floração da seiva que já circulava na
sua alma.
" ENTR E G U E I-ME "

Maria do Carmo tinha segredos. No já mencionado ca
derno de " Actos" , escreveu três vezes por diante e por trás,
a palavra " Privadd' . Este caderninho e a sua Agenda esta
vam guardados num envelope fechado,· onde se lia três
vezes: " Privadíssimo... Privadíssimo... Privadíssimo". Am
bos estes escritos estavam metidos na sua pasta do colé
gio, pasta que pediu frequentemente durante a doença. Pro
videncialmente não lha deram, pois talvez. a tivesse des
truído. Quando morreu, descobriu-se o envelope, quebra
ram-se os selos e tornou-se possível conhecer o seu grande
segredo, que projecta uma luz especial sobre todos os
factos da sua vida. Entre outras coisas lê-se na sua Agen
da:
"Entreguei-me na Paróquia do Bom Pastor, 6 de Abril de
1939".
"Me entregé" , não obstante o erro ortográfico infantil, é

uma declaração simples, madura e decidida. A Paróquia do
Bom Pastor é a {,te São Sebastião. Que aconteceu naquela
Quinta-Feira Santa de 1939? A mãe estava em Madrid, re
cém-libertada da guerra, arrumando a casa. A avó lembra
-se perfeitamente dos factos.
Maria do Carmo perguntou-lhe ao entrar na Igreja:
- Avozinha, entrego-me?
" - Sim, entrega-te" - respondeu a senhora que acres
centa: "- Quando ao voltar de comungar seguia atrás dela
parecia-me que os anjos a levavam pelo ar. Meteu a sua
cabeça entre as mãozinhas e ficou longo tempo de joelhos
a dar graças, tanto que eu pensei: - Esta menina podia
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muito bem ser Santa Teresinha!
Ao sair da Igreja perguntou-me: - Avózinha, o que é
entregar-se?
Eu respondi-lhe: - Entregar-se é dar-se inteiramente a
Deus e ser toda de Deus.
Depois disto nunca mais voltou a falar da sua entrega".
Era o seu segredo!
Houve no entanto qualquer coisa que desconcertou a
avó: "O contraste foi grande, pois ao sair para a rua, pediu
-me que a levasse à pastelaria. Não caí então na conta que
ela indubitavelmente queria celebrar alguma coisa. Pelo
contrário, pensei: É como as outras crianças".
Na verdade celebrava, ao modo das crianças- graças a
Deus continuou a sê-lo - um facto importante. A atitude de
Maria de Carmo explica-se melhor se a relacionarmos com
o que se lê numa das suas biografias: os pais, nas grandes
festas religiosas, costumavam celebrá-las comprando pas
téis depois da Missa. De modo que os pastéis não indica
vam o apetite dumas guloseimas, mas antes a importância
espiritual que Maria do Carmo dava a esse dia, bem como a
sua alegria interior.
Numa Quinta-Feira Santa, o dia do amor supremo, o dia
em que o Senhor "tendo amado os seus que estavam no
mundo, amou-os até ao extremo" (Jo 13,1), entregando-se
irrevogavelmente na Eucaristia, precisamente numa Quinta
-Feira santa, entregou-se também ao Senhor, Maria do Car
mo González-Valério.
"EU MORRO VÍTIMA"

Tentaram alguns autores precisar o sentido da sua entre
ga. Foi uma entrega geral ou com fim determinado? Entrega
esponsalícia, entrega vitimai?
É possível e até muito provável que esteja relacionada
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com a morte do pai e a salvação dos que o mataram. Seja
como for, é este um ponto essencial no seu diário espiritual,
que vamos ponderar.
Na sua agenda com data de 29 de Agosto, escreveu:
" Mataram o meu pobre pai'. E numa das últimas páginas:
" Viva Espanha! Viva Cristo Rei!'. Tal era o grito com que
caíam os mártires da guerra e que podia supor em seu pai.
Por outro lado, num bocadinho de papel dobrado, outra vez
com a observação de " Privadíssimo" , escreveu: " Pelo pai,
7-5- 193g', A frase, à primeira vista não -parece importante.
Poderia significar, por exemplo, que tinha oferecido nesse
dia a missa por seu pai, mas a alguma coisa muito mais
importante se deveria referir quando escreveu " Privadís
simo" . Observemos que a data corresponde à véspera de
cair de cama pela doença. Esta tinha-se manifestado 15 di
as depois da sua entrega e a mãe acredita que começou a
atacá-la naquele mesmo dia. Não será um sinal de que o
Senhor aceitou a sua oferta? Maria do Carmo sabia que
morreria como vítima, pois declarou à sua enfermeira: " Meu
pai morreu m ártir e eu morro vítima. Coitadinha da m ãe!"

Vítima porquê? Por quem?
·
Maria do carmo não só tinha perdoado aos assassinos
de seu pai, mas a salvação deles tornou-se a sua grande
preocupação. N.a sua mente infantil, os assassinos concre
tizava-os na figura de Manuel Azanha, Presidente da Repú
blica, um dos grandes responsáveis pela perseguição reli
giosa, por tantos martírios, assassinatos e crimes1• Apenas

1 Manuel Azanha nasceu em 1880 em Alcalá de Henares e for
mou-se em Direito pelas Universidades de Madrid e Paris (Sorbo
na). Após a proclamação da República, em Espanha, foi nomeado
Ministro da Guerra em 1931; Presidente do Governo em 1933 e,
desde 1936, até 5 de Fevereiro de 1939, exerceu o cargo de Presi
dente da República. Às suas ordens ou, pelo menos, com o seu
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com seis anos perguntava ingenuamente: " Mãe, Azanha
salvar-se-á?' Respondi-lhe- conta a mãe- que " se salvaria
se ela fizesse sacrifícios e rezasse por ele" .

A pequenita compreendeu e viveu esta resposta da sua
mãe. Enquanto esta se encontrava na Embaixada da Bél
gica, conta a tia Sofia, com quem a menina morava: "rezava
todos os dias o terço das Chagas pela conversão dos as
sassinos de seu pai e dizia-me: - Tia Fita, vamos rezar pelo
pai e pelos que o mataram". Notemos que na reza tinha
uma lembrança por uns e por outros. O seu tio Xavier afir
ma: "Sentia anseios da conversão dos pecadores, como
prova o facto de ter oferecido os sofrimentos da sua doença
e a morte pela conversão de Azanha, que era considerado
como o símbolo da perseguição religiosa dos que assas
sinaram o seu pai".
Na doença, sobretudo quando os sofrimentos eram mais
dolorosos, perguntava candidamente: "- Azanha já se con
verteu?"
Se não podemos definir com certeza absoluta o sentido
da sua entrega na Quinta-Feira Santa, 6 de Abril de 1939,
podemos, porém, deduzir o alcance que Maria do Carmo
lhe deu, ao menos ao aceitar os sofrimentos e a morte pelo
seu pai e pelos que o assassinaram.

consentimento, desencadeou-se em Espanha uma das mais violen
tas perseguições religiosas de todos os tempos. Foram mortos: 11
bispos, uns 10.000 Sacerdotes e Irmãs e milhares de Católicos;
queimaram-se igrejas, arrasaram-se e destruiram-se conventos e
monumentos religiosos. Perante esta obra destruidora, Manuel Aza
nha teve a ousadia de proclamar no Parlamento: "Espanha deixou
de ser católica". Morreu reconciliado com Deus em Montauban,
França, a 4 de Novembro de 1940, contando 60 anos de idade. (No
ta do Editor).
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Ela o declarou com convicção: " Eu morro v11ima" .
Um ano depois, a 3 de Novembro de 1940 em Montau
ban (França), Manuel Azanha entregou a sua alma a Deus.
Segundo os testemunhos escritos pelo Bispo Dom Pedro
Maria Théas, mais tarde transferido para a Diocese de Tar
bes-Lourdes, que o assistiu espiritualmente nos últimos mo
mentos, Azanha, apesar do cerco dos seus amigos, " re 
cebeu com plena lucidez o Sacramento da Reconcilia ção,
assim como a Santa Unção e a Indulgência Plenária , expi
rando docemente no amor de Deus e na esperança da sua
visão". Sem dúvida o Presidente ignorava que no caminho
da sua vida se tinha cruzado uma menina de nove anos,
que rezava e sofria por ele.

" N Ã O HÁ N ELE PARTE S Ã "

Maria do Carmo conhecia desde cedo o valor do sofri
mento. Muito pequena ainda, brincava com seu irmão quan
do a avó perguntou a este último se queria ser santo. Júlio
respondeu que sim. A irmãzinha interveio rapidamente com
a sua linguagem infantil: "Tu sabes o que é isso? . . . Para ser
santo é preciso incomodar-se!".
Maria do Carmo compreendeu o que isso significava e
em grau superl�tivo. Noutra agenda de 1939, na página do
dia 8 de Maio, escreveu pela última vez: "Fiquei de cama no
Colégio de Zalha". Sabia que ia morrer? Embora uma frase
dos primeiros dias pudesse supor a perspectiva da cura,
uma companheira do Colégio, afirmou:
"Quando a levaram para a enfermaria fez um comentá
rio, cujas palavras exactas não posso precisar. Notei, no·
entanto, que ela pensava que ia morrer, coisa que nos cha
mou a atenção porque nessa altura não tinha razão nenhu
ma de antever o seu fim próximo". Chegou mesmo a anun
ciar com antecedência o dia da sua morte.
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É importante assinalar o grau de absoluta indiferença em
que se colocou. Conta a Madre Anunciada, sua Professora
de Religião: "Lembro-me que fui visitá-la quando estava
doente. Falou-se em pedir a Deus a sua cura, mas eu a
crescentei: 'Se for a vontade de Deus'. Esta frase, segundo
me contou a família, repetia-a durante a doença". Quando,
por exemplo, a avó lhe dizia: "Vamos fazer uma novena pa
ra que fiques boa", ela respondia sempre: "Seja o que Deus
quiser, como dizia a Madre Anunciada".
A sua mãe dizia-lhe: "Maria do Carmo pede ao Menino
Jesus que te cure". Ela respondia: "Não, mãe, eu não peço
isso, peço que se faça a vontade de Deus". Manteve sem
pre esta maravilhosa e edificante disposição.
Tão santo abandono manifestava-se nos mais pequenos
pormenores. Se uma Irmã fechava as janelas dizendo:
"Quanto te deve incomodar tanta luz!", ela respondia: "Muito
bem, Irmã, Deus lhe pague!". Se chegava outra e abria as
janelas para que se animasse, ela agradecia do mesmo mo
do: "Deus lhe pague, Irmã, assim está muito bem!". Se lhe
perguntavam que comida preferia, respondia que lhe des
sem o que serviam a todas as outras doentes, porque gos
tava de tudo. Entregue ao amor de Deus, tinha moldado a
sua vontade pela d'Eie.
O que parecia uma doença sem importância agravou-se.
No dia 27 de Maio levaram-na de automóvel para Madrid.
Com urgência fizeram-lhe uma trepanação mastoideia, am
pliada com tromboctomia, Viu-se, porém, que o mal não
tinha remédio. Em breve transferiram-na do Hospital para
casa, pois os médicos reconheciam que lutavam contra o
impossível. Confessou um deles: "Desde o primeiro instante
compreendi que estava derrotado de antemão". Não dei
xaram, porém, de lhe aplicar todos os remédios possíveis,
por dolorosos que fossem, dando assim origem a um mar
tírio desnecessário.
25

Sobre este martírio existem numerosos testemunhos,
que temos de resumir. Leiamos umas linhas de Maripé, sua
enfermeira, que nos deixou dois relatos muito completos:
"Quando a trouxeram da Clínica, a menina estava inco
modadíssima com a septicémia. Tinha chagas. Era preciso
aplicar-lhe o soro duas vezes por dia, e muitas injecções.
Certos dias mais de vinte. Uma das coisas que mais a fazia
sofrer eram umas colites que a atacavam continuamente e
muito fortes. Tínhamos de alimentá -la com uma espécie de
puré muito repugnante. Com o calor tremendo que fazia
então em Madrid, custava-lhe engoli-lo, mas a pequena
tomava-o resignada. Quase no fim consegui dos médicos
trocar-lhe esta comida por um pouco de água de limão ou
um copinho de refresco de arroz. Ela não dizia nada, nem
pedia nada. Mas era muito pequena e eu notava que havia
coisas que lhe custavam muito. Quando íamos aplicar-lhe
soro nas veias das mãos, porque as outras estavam cha
gadas, e a menina muito inchada, pedia-nos para rezar.
Todos rezávamos com ela um Credo e um Pai-nosso".
O puré tinha de o tomar cada meia hora. Às vezes a re
pugnância impedia-lhe de retê-lo, mas a cada meia hora
estava disposta a tomá-lo novamente, sem qualquer protes
to. Certa vez o médico, compadecido, perguntou-lhe: "Car
menzinha, que tomarias com gosto?". Responde: "O que os
senhores quiserem". Isto é heróico! Observemos que as
colites eram das coisas que mais a faziam sofrer, devido ao
seu grande amor ao asseio, que já antes assinalámos.
Recebia mais de vinte injecções diárias, de todas as
classes e volume: tónicos cardí acos, sulfamidas, soros, in
jecções intravenosas dolorosíssimas. Não sabendo onde
picá-la procurávamos as veias da mão.
No ouvido doente colocavam-se metros de gaze e, quan
do a amortalharam, podiam-se ver os ossos. Quando ainda
tinha um ouvido são, disse-lhe o médico que se deitasse so26

bre este, enquanto lhe curavam o doente. A doentinha to
mou estas palavras como uma ordem e assim esteve uns
quarenta dias sem se mexer, com a cabeça empanada. Os
f�miliares pensavam que não se mexia, porque essa posi
çao se lhe tornava mais cómoda. Por fim, um dia, perguntou
ao � � di�o: "-Senhor Doutor, dá -me licença de mudar de
pos1çao? . . Comprovaram então que a orelha sobre a qual
tinha estado recostada se encontrava completamente putre
facta, a ponto de, ao tocar-lhe com uma pinça, se ter desprendido por si só.
.
A septicémia não deixava cicatrizar a ferida da trepana
ção. Sobreveio-lhe uma flebite dupla e formaram-se chagas
gangrenosas nas coxas. O simples toque dos lençóis ator
mentava-a e a mudança de roupa fazia-a desmaiar. Por
outro lado, ninguém se lembrou de lhe mitigar a febre, as
dores ou as longas noites de insónia com analgésicos, cal
mantes, nem com um simples chá.
Só o nome de Jesus a ajudava a suportar as dores como
testifica o Doutor António Martin Calderin:
"Durante todo este tempo, embora na idade de nove
anos, aguentou a menina todos os padecimentos e dores
com resignação verdadeiramente exemplar. Era curioso ob
serv�r co�o ao começar um tratamento ou a aplicação du
.
ma lnJecçao, actos todos dolorosos, especialmente pelo
estado hiperestésico que padecia, bastava-lhe dizer " Jesus"
para suportá-lo sem uma queixa e numa imobilidade que
nós, os médicos, jamais encontramos nessas idades".
Se os familiares rodeavam a sua cama, pedia-lhes com
angústia: "Dizei: 'Jesus . Dizei todos: 'Jesus' . Mas às vezes
não conseguia evitar um grito de dor e pedia perdão, segun
do relata o Doutor Carlos Blanco Soler:
"Depois de tomar uma injecção, uma ampola de soro ou
uma transfusão, em que não tinha conseguido conter um
grito de sofrimento, ou uma contracção de impaciência, re27

petia sempre: ' Desculpe, Doutor, desculpem-me todos"'.
Temos que abreviar este relato de sofrimentos e pode
mos fazê-lo com uma frase significativa. Quando lhe corta
ram umas tranças para melhor lhe fazerem os curativos ao
ouvido, Maria do Carmo comentou: "Desde este cabelo que
me cortaram até à unha da ponta do pé, dói-me todo o
corpo". Sem sabê-lo, repetia a profecia de Isaías sobre Je
sus: "Desde o cimo da cabeça até à ponta dos pés não há
nele parte alguma sã" (Is 1,6) .
" Q U E BOM VÓS SOIS, J ESUS! Q U E BOM VÓS SOIS ! "

Em meio daqueles sofrimentos, tão excessivos para uma
criança, não cessava Maria do Carmo de amar a Deus.
Nisto está a santidade. Esta não se mede simplesmente
pela quantidade de sofrimentos; nem é uma prova despor
tiva de ver quem sofre mais. Os maus também sofrem mui
to, mas inutilmente. A santidade é uma resposta de amor,
uma vida de fidelidade no pequeno e no grande, e Maria do
Carmo soube mostrá-la a todo o momento, quando brincava
com as bonecas e quando teve que acompanhar na cruz o
Esposo ao qual se tinha entregue.
Lembrava-se também na doença das crianças pobres, e
isto é uma caracteristica, tanto do grande esquecimento de
·
si própria, como da sua caridade.
Ardia o mês de Julho e já pensava no frio que no inverno
passariam os pobres, quando falava com a mãe e com a
.
_
avó, sentadas junto da sua cama: "- Porque nao faze1s
roupas de costura para as crianças pobres? Quando chegar
o inverno vós tereis aquecimento, mas elas não terão se
quer que vestir".
Co m razão pôde, a seu respeito, dar o seguinte teste
munho o Doutor Blanco Soler: "O conteúdo amoroso desta
menina era tão extraordinário que transbordava de todo o
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seu corpo. Em cada olhar e em cada gesto notava-se aque
le místico e profundo amor que a pequena mantinha no seu
coração". Decididamente aqui está a santidade: no amor
que transfigura a dor em graça.
No meio das terríveis dores, o seu pensamento concen
trava-se em Deus. Às vezes alguém trazia-lhe histórias para
se distrair. Recebia-as com um sorriso, mas deixava-as so
bre a mesinha de cabeceira, sem sequer olhar para elas. O
único livro que manejava para rezar ou meditar, era o co
nhecido Devocionário Infantil " Meu Jesus" . Como observam
a sua enfermeira e avó, tinha-o sempre marcado na mesma
página: aquela em que se vê um anjo que, abraçando um
menino, o leva para o Céu estrelado, por cima das cruzes e
ciprestes do cemitério. Trata da alma e lê-se nele:
"Quando se ouvem cantos num mato, o que canta não é
o mato, mas algum passarinho que nele está . Também nós
pensamos, queremos e lembramo-nos das coisas. O que
pensa, o que quer e o que lembra é a alma. A alma é um
espírito. A alma nunca há-de morrer: e quando o corpo for
levado para a sepultura, a alma será julgada por Deus".
O fim aproximava-se e o que sobretudo interessava Ma
ria do Carmo era falar com Deus. Oiçamos de novo Maripé,
sua enfermeira:
"Como se recolhia! Nunca ninguém a estimulou para re
zar; aquilo saía dela. Fechava os seus olhinhos e estava tão
concentrada que a deixávamos sozinha. Nunca omitia as
suas orações e não passou dia algum sem as rezar. Lem
bro-me que certo dia se sentia tão mal que pensávamos
que nos ia deixar. . . A pequena ficou quase em. coma e não
podia fazer nada. No dia seguinte sentia remorso de, no dia
anterior, não ter feito as suas orações. Disse-lhe que tinha
sofrido muito e que isto bastava . . . Mas ela não ficou tran
quila e pedia perdão a Deus. Esta preocupação não a lar
gou até ao dia da morte. Impressionava muito ver uma me29

nina de nove anos com esta resolução de não deixar as
suas orações".
"- Mãe, lê-me a encomendação da alma" - insistia mui
_
tas vezes, segundo declarou o Doutor Blanco Soler. E im
pressionante que uma menina desejasse ouvir com frequên
cia palavras tão sérias que começam desta forma: " Parte,
alma cristã deste mundo, em nome de Deus Pai omni
potente que te criou; em nome de Jesus Cristo, Filho de
Deus vivo, que por ti padeceu; em nome do Espírito Santo
que sobre ti desceu". Isto significa que já vivia mais na outra
vida do que nesta. Confirma-o o facto de ela, depois de se
confessar e receber o Sagrado Viático, ter pedido a Santa
Unção, sacramento que nessa altura era considerado só pa
ra moribundos.
Como ficou dito, no dia da sua Primeira Comunhão can
taram na Capela do Colégio um cântico do jesuíta Padre 0tanho, o qual a impressionou muito. Cada estrofe repete os
mesmos versos, com a ú nica variante do primeiro e do ter
ceiro. Leiamos duas estrofes:

Por m i m nascestes em Belém ,
Meu Jesus, que bom Vós sois;
Por m i m morrestes na cruz
Que bom Vós sois!
De todo o coração
Quero-vos sem pre amar.
Que bom Vós sois, que bom Vós sois!
Dai-nos a Vossa carne a comer.
Meus Jesus, que bom Vós sois!
Dai-nos o Vosso sangue a beber.
Que bom Vós sois!
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De todo o coração,
Quero-Vos sem pre amar.
Que bom Vós sois, que bom Vós sois !

Nestes dias tão dolorosos costumava Maria do Carmo di
zer à mãe e repetia-o nos últimos momentos: "Canta, mãe,
canta-me aquilo tão bonito que cantaram na minha Primeira
Comunhão: ' Que bom Vós sois, Jesus, que bom Vós sois! '
E a mãe cantava . . . Parece-me que não se tem aprofundado
suficientemente o significado deste acto, quase tão impor
tante como o da sua entrega.
Em primeiro lugar, que sentiria no dia da sua Primeira
Comunhão com este canto, para que a sua lembrança lhe
desse coragem em momentos tão difíceis?
Em segundo lugar teremos pensado no acto de fé total
mente sobrenatural e heróico que supõe ver nos próprios
sofrimentos a manifestação da vontade de Deus?
Canta-me aquilo tão bonito: ' Que bom Vós sois, Je
sus! Que bom Vós sois'. "Observei - declara a mãe - que
sempre se emocionava com este cântico".
-

" N OSSA S E N HO RA COM OS ANJOS VEM BUSCAR-ME"

Maria do Carmo tinha anunciado várias vezes que Nossa
Senhora viria buscá-la no dia do seu onomástico, 16 de
Julho. Sabendo que nessa data se casava a sua tia Sofia, e
não querendo perturbar a festa anunciou que morreria no
dia seguinte. Ninguém, porém, lhe prestou atenção. A tia
Sofia foi visitá-la na véspera do casamento e �wunciou que
lhe traria as flores da festa. "Não, tia, mande-me só os lírios.
Desses, sim, vou precisar" - respondeu a doentinha:Amanheceu o dia 17 de Julho. A mãe, que dormia junto
dela, encontrou-a melhor. Maria do Carmo, porém, sentan
do-se na cama, coisa que não podia fazer há muito tempo,
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disse-lhe: " - Hoje morro; hoje vou para o Cé u" .
A Mãe respondeu-lhe que não. "Vendo-a, porém, tão
abismada em Deus, compreendi que se ia embora para
sempre" - declara a mãe. E acrescenta: "Perante a con
vicção com que falava, chamei todos os familiares". Colo
cados ao redor da sua caminha, pediu-me para descarregar
a sua consciência: - Que a poderia inquietar? Duas faltas.
Recordava aquele dia em que esteve tão mal, quase de co
ma, de tal modo que não tinha podido rezar as suas ora
ções. A outra falta é que não gostava muito da enfermeira
Maripé, porque a fazia sofrer muito com os curativos. A
enfermeira chorava e dizia-lhe: - Maria do Carmo, tu nunca
me respondeste mal e deixaste-me fazer tudo o que era
preciso para te curar. A pequenina lançava-lhe os seus
bracinhos ao pescoço, pedindo-lhe perdão". Depois rezou a
Confissão.
Voltou a pedir à mãe que lhe cantasse o cântico da Pri
meira Comunhão: " Meu Jesus, que bom Vó s sois! Que bom
Vós sois!' Falou com naturalidade: "- Mãe, dentro em pou
co tempo vou ver o pai. Queres algum recado para ele? Co
mo eu chorava amargamente - declarou a mãe - beijou-me
sorrindo e disse-me: "Não te preocupes, mãezinha, eu pe
direi muito por ti!". Falou de Jesus, do Bom Pastor, e das
ovelhas. A mãe .pensou que delirava: "- Não - replicou a
avó - olha que coisas tão lindas está a dizer!"
À uma hora a menina recolheu-se mais. A avó quis aju
dá-la espiritualmente com jaculatórias, mas a enfermeira
conteve-a para não a distrair. Estava sobrenaturalmente re
colhida. Momentos antes de morrer, olhando para todos os
familiares que cercavam a cama, aconselhou-os dizendo:
" Amai-vos uns aos outros" . Maria do Carmo ergueu-se na
cama. Ouvia cânticos e música celestial: " - Mãe, mãe, não
ouves como cantam? Não ouves? Que beleza!" Pediu à en
fermeira que chamasse a avozinha, à qual perguntou:
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"-N ão ouves? Que bonito! Que bem cantam! Quem são?".
A senhora ao princípio não respondia, mas como a peque
nina insistia: "São os anjos, Maria do Carmo!" Ela, muito
contente, acrescentou: " -Sim, sim, são os anjos que me
vêm buscat' . Abrindo os braços fazia como se brincasse no
jogo da roda.
Ouçamos de novo a mãe:
"- Abrindo os seus bracinhos em direcção ao Céu, pare
cia querer afastar do ar alguma coisa que a prendia, e dis
se: '- Deixai-me, deixai-me ir já!'"
Quando a minha mãe (sua avó) lhe perguntou: "- Para
onde queres ir, Maria do Carmo?, ela respondeu com aque
le sorriso que em toda a manhã brilhou nos seus lábios:
-Para o Céu, avozinha! Vou sem passar pelo Purgatório,
porque fui mártir dos médicos". Parece-me que neste último
dia, repetiu a frase: "Morro mártir" , o que é preciso ilustrar
com o que tinha dito antes: " Eu morro vítima" . Daqui se con
clui que o seu foi um martírio de amor, por aqueles por
quem ofereceu a vida.
Como o médico insistisse em retê-la na terra, disse: "Dei
xe-me, Doutor, deixe-me ir já! Não vê que vem buscar-me
Nossa Senhora com os anjos?"
Voltemos ao relato da mãe:
"Por fim, juntando as suas mãozinhas, disse perante o
assombro de todos: 'Amado Jesus, José e Maria, assisti-me
na última agonia - Amado Jesus José e Maria, expire em
paz, entre Vós, a alma minha' . Ficámos admirados, pois nin

guém lhe tinha falado nem da morte, nem da agonia, nem
de nada semelhante". Foram as suas últimas palavras. "In
corporando-se um pouco, como para agarrar qualquer
coisa, caíu morta no travesseiro, sem agonia, e sem
- qualquer contracção do rosto".
Eram três horas da tarde.
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TRANSFIGU RAÇÃ O

Maria do Carmo acabava de morrer, destroçada e defor
mada corporalmente pela doença. Logo um dos tios que a
contemplava aos pés da cama, disse:
"Olhai, olhai, que bela está a ficar!" Todos ficaram exta
siados. Oiçamos, por exemplo, a enfermeira: "Antes de mor
rer, estava rígida e cheirava mal, por causa da septicémia e
das grandes colites. Por mais que procurássemos limpá-la,
não conseguíamos afastar o cheiro desagradável. Quando
morreu, foi impressionante. Mudou por completo. Exalava
um suave perfume e uma fragância admirável, diferente das
flores que lhe colocaram. Passou a rigidez. Tornou-se fle
xível".
Estava tão transfigurada que, ao princípio, o médico re
cusava passar o certificado de óbito. Dizia que, dadas as
circunstâncias, a menina não podia deixar de estar morta,
mas que aquilo não era um cadáver.
Vestiram Maria do Carmo com o traje branco da sua pri
meira comunhão e recostaram-na entre os lírios do casa
mento de sua tia. Sucedeu, porém, uma coisa surpreenden
te naquele tão quente dia 17 de Julho. O Doutor Blanco
Soler afirmou:
"A menina foi colocada num leito de flores. À noite insisti
para que fosse m tiradas, para que, postas conveniente
mente em água, se conservassem viçosas na hora do enter
ro. A mãe afastou muitas, mas deixou bastantes a rodear a
carinha, que se transfigurou ao morrer, com uma expressão
inefável. Na manhã seguinte, todas as flores que dormiram
com ela estavam cheias dum misterioso orvalho, que as
fazia permanecer como se tivessem sido recém-cortadas,
ao passo que as que pretenderam conservar, metidas em
água, estragaram-se totalmente".
O tempo passava, surgiram dificuldades para o funeral,
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pois a cidade de Madrid estava a celebrar pela primeira vez
o aniversário do Levantamento Nacional. Decorreram 48 ho
ras e, por fim, no dia 19 de Julho "foi enterrada sem a rigi
dez cadavérica e com uma maravilhosa côr e aspecto" - de
clara o médico. Entre lírios frescos, desceu à sepultura com
a côr-de-rosa do seu rosto.
"AQUI NA TERRA HÃO-D E FAZER ESTAMPAS"

Maria do Carmo estava um dia doente na cama, quando
recebeu a visita daquela amiga da sua avó, que tinha sido
carmelita em Liseux, com quem tratava de "coisas místicas".
Falandç> das meninas santas, a pequenita perguntou-lhe:
" - E verdade que também eu posso ser santa?
- É claro que sim, Maria do Carmo, se fores boa como
elas, se fores obediente, se te mortificares, se tiveres cari
dade, se amares muito, muito a Deus . . . Logo que morreres,
irás para o Céu com Jesus e Nossa Senhora, e aqui na ter
ra hão-de fazer estampas de ti".
" H ão-de fazer estampas' . Qual será a imagem mais pró
pria de Maria do Carmo? É este o problema da síntese da
sua espiritualidade. Não parece fácil reduzi-la a um só as
pecto. São vários os que sobressaem: pureza, caridade,
entrega a Deus com o consequente abandono à sua vonta
de, amor a Jesus, qualidade de vítima, com conotações de
martírio por caridade, e a Eucaristia como motor de todos os
aspectos anteriores. Resumindo, poderíamos assinalar três
características: pureza - estado de vtlima - Eucaristia.
Os dois primeiros traços lembram-nos a cena da infância
do mártir polaco São Maximiliano Maria Kolbe, quando lhe
apareceu Nossa Senhora com duas coroas, uma branca e
outra vermelha, dizendo-lhe que escolhesse. Ele aceitou as
duas, como sabemos. As duas correspondem também a
Maria do Carmo.
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Não foi à toa a última "estampa" que Deus nos deixou de
Maria do Carmo, com o seu traje de Primeira Comunhão,
rodeada de lírios frescos, misteriosamente conservados. A
imagem da sua morte constitui uma mensagem completa
para todas as crianças - e adultos - do mundo. A Eucaristia
é "o pão dos anjos e o vinho que faz germinar as virgens",
como disse o Profeta Zacarias (Zac 9, 17) . Rodeada de lírios
e vestida de branco nos conceda o Senhor a graça de vê-la
na gl ória de Berníni, na Basnica de S. Pedro em Roma e
nos altares do mundo inteiro.

APÊN DICES
E nterro e Processo

Os restos mortais de Maria do Carmo, enterrados no Ce
mitério de Santo Isidro, em Madrid, foram transladados em
1940 para o panteão da sua família na Corunha, na Galiza,
de onde era natural seu pai, também ali sepultado. No dia
22 de Dezembro de 1979 foram novamente transferidos,
desta vez para a igreja do Convento do Sagrado Coração e
de Nossa Senhora do Carmo (o nome completo da nossa
menina), das Carmelitas descalças, em Aravaca - Madrid.
Este mosteiro foi. fundado em 1958 pela Madre Maravilhas
de Jesus e nele vive uma irmã de Maria do Carmo, religiosa
Carmelita.
A morte de Maria do Carmo foi luz que iluminou todo o
curso da sua breve vida. O seu irmão Júlio, dá este teste
munho:
" Penso que a fama de santidade começou pouco depois
da sua morte, precisamente entre as pessoas que a viram
morrer" . A fama de santidade difundiu-se, mas a ideia do
Processo de Beatificação não ultrapassava o âmbito dos
seus familiares. A mãe até se opunha: " É Deus que deve
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mover tudo" . Houve, porém, muitas pressões externas neste
sentido, mesmo de sacerdotes, e em poucos anos escreve
ram-se biografias de Maria do Carmo. Finalmente o proces
so diocesano iniciou-se em Madrid no dia 11 de Julho de
196 1. Assistiram a mãe de Maria do Carmo, que viria a mor
rer em Dezembro, a avó, os irmãos e conhecidos. O pro
cesso terminou a 16 de Abril de de 1983, sendo entregue
em Roma no dia 1O de Maio seguinte, recebendo a apro
vação da Congregação para a Causa dos Santos, a 19 de
Abril de 1985. Em 1990 foi apresentada na mesma Congre
gação a " Posítío" sobre as suas virtudes her óicas.
Peçamos ao Senhor a rá pida glorificação de Maria do
Carmo. Pode servir para pedir graças a oração redigida pela
carmelita que morreu no Convento de Tânger e que profe
tizou que aqui na terra se fariam estampas de Maria do Car
mo. Numerosas graças têm sido concedidas às pessoas
que a invocam, de modo que já foram publicados 20 folhe
tos relatando os favores por ela obtidos.

Última fotografia de Maria
do Carmo
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Salamanca 1947.
La conversion de Azafia, Revista Razón y Fe, 1986, nº
214, págs 420-434.

ORAÇÃO
(Para uso particular)
ó Jesus, amigo das crian ças, Vós infundistes na alma
da pequenina Maria do Carmo a virtude da inocência e o
desejo de voar para o cé u antes de ser manchada pela
culpa. Pelo heróico amor com que no meio dos maiores
sofrimentos, m anteve a sua generosa entrega a Vós,
supl icamo-Vos que, por sua i ntercessão, susciteis nas
fam íl ias cristãs, uma leg i ão de almas puras que sigam
os seus exem plos. Se for da Vossa vontade g lorificá-la
diante da Santa Igreja, concedei-nos por seu interm édio
a graça que com fé e h u m i ldade Vos pedimos. Assim
seja.
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