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Madre Maria Isabel da SS.ma Trindade
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RESUMO BIOGRÁFICO
MARIA ISABEL PICÃO CALDEIRA nasceu
a 1 de Fevereiro de 1889, no Monte do Torrão,
freguesia de Santa Eulália, concelho de Elvas Portugal, tendo recebido o Baptismo a 3 de Março
do mesmo ano. Seus pais, João Miguel Caldeira e
Maria Francisca Picão, eram lavradores abastados
e deram-lhe uma educação esmerada, consentindo
que frequentasse a Escola de Belas Artes, em Lisboa.
A 20 de Março de 1912, casou com João Pires
Carneiro, também lavrador. Após alguns anos de
felicidade conjugal, o marido contraiu uma doença grave, vindo a morrer no dia 17 de Junho de
1922. Maria Isabel sofreu o maior desgosto da sua
vida.
Viúva e sem filhos, durante onze anos, dedicou
-se ao apostolado na sua terra natal, Santa Eulália.
Embora sendo feliz nesta sua entrega aos outros,
começou a sentir o apelo de Deus para a consagração religiosa. A 8 de Setembro de 1934, entra nas
Irmãs Dominicanas Contemplativas, em Azurara,
onde permaneceu apenas sete meses, por falta de
saúde.
D. Manuel da Conceição Santos, Arcebispo de
Évora, sabendo do seu regresso da clausura, convi

Oração final
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dou-a a tomar conta da Casa de Retiros, em Elvas,
responsabilidade que ela assumiu a 20 de Março
de 1936. Aí iniciou uma vasta acção apostólica de
serviço aos pobres, criando várias obras sociais,
gastando, para isso, os próprios bens.
Sob a protecção de Maria Imaculada e inspirada em Santa Beatriz da Silva, funda, em 1939, a
Congregação das Irmãs Concepcionistas ao Serviço dos Pobres. A Obra cresceu e estendeu-se a
outras dioceses de Portugal. Após um árduo caminho, cheio de contrariedades e sacrifícios, foi
aprovada pelo Papa Pio XII, a 5 de Julho de 1955.
Nesse mesmo ano, a 20 de Dezembro a Congregação era erecta canonicamente e Madre Maria Isabel da Santíssima Trindade faz a sua Profissão
Perpétua.
Faleceu a 3 de Julho de 1962, em Elvas, depois
de uma vida toda voltada para os outros, sobretudo os mais pobres, que eram a sua grande paixão e
a razão de ser da sua Obra. Apesar das muitas
provações, manteve-se fiel àquilo que julgava ser
a vontade de Deus. Foi sepultada na sua terra natal, em jazigo de família. Os seus restos mortais
foram transladados para a Casa Mãe da Congregação, em Elvas, a 20 de Dezembro de 1980.
A Causa da sua Canonização foi introduzida
em 1998 e declarada Venerável a 05.07.2013.
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Oração inicial
V/ Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
R/ Amen.

Oremos.
Senhor, Pai de bondade infinita,
nós Vos bendizemos pelo dom da vida
que destes à vossa serva, Madre Maria Isabel da
Santíssima Trindade.
Com ela queremos aprender a amar-Vos e a
servir-Vos na pessoa dos nossos irmãos,
em especial as crianças, os velhinhos, os doentes e
os pobres.
O seu exemplo nos estimule e a sua virtude nos
ajude a procurar sempre a vossa vontade.
Ensinai-nos, Senhor, o que devemos fazer,
para que tudo seja do vosso agrado.
Conduzi-nos com a força do vosso Espírito,
para que não nos afastemos do caminho da
verdade e do bem.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Amen.

Reflexão do dia correspondente
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Em Vós eu procuro refúgio e me
abrigo à sombra das vossas asas
(Sl 56).

Bendito seja o Senhor, a rocha do
meu refúgio (Sl 143).
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1º Dia
Deus nunca nos abandona
“Não se vendem cinco passarinhos por duas moedas? Contudo, nenhum deles é esquecido diante de
Deus. Mais ainda, até os cabelos da vossa cabeça
estão todos contados. Não temais. Valeis mais do
que todos os passarinhos” (Lc 12,6-7).
Ninguém nos pode tirar Deus dos nossos corações;
e com Deus nunca seremos pobres nem abandonados (M. Isabel, P 15).
Reflexão
Deus nunca abandona os seus filhos. Madre Maria
Isabel compreendeu esta confiança e viveu nela.
Nos momentos mais difíceis da sua vida, mantevese firme. O seu exemplo encoraja-nos para confiar a
Deus, todas as nossas preocupações.

Oração
Senhor, nosso Deus, pelo exemplo de confiança em
Vós que Madre Maria Isabel sempre mostrou em
todas as dificuldades, concedei-nos a graça que
fervorosamente vos pedimos. Por Jesus Cristo nosso Senhor.
Amen.
Pai Nosso, Ave Maria e Glória.
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Eu Vos invoco, ó Deus, ouvi-me e
escutai as minhas palavras (Sl 16).

Senhor meu Deus, por Vós chamei, e Vós me curastes (Sl 29).
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2º Dia
Pedi e recebereis
«Pedi e dar-se-vos-á; procurai e encontrareis; batei à
porta e abrir-se-vos-á. Porque quem pede recebe;
quem procura encontra e a quem bate à porta, abrir
-se-á» (Lc 11, 9-10).
Junto do sacrário eu ia muitas vezes pedir luzes.
Depois de muitas visitas a Jesus Sacramentado,
pareceu-me ouvir: é certo que nada vales, mas comigo, tudo vencerás (M. Isabel, NH 3).

Reflexão
Através da fé e da confiança na palavra de Deus,
Madre Maria Isabel soube esperar pelo momento
certo para obter aquilo que o Senhor queria dela. A
sua persistência na oração é incentivo para confiarmos e acreditarmos em Deus, que nos acolhe e
escuta.
Oração
Senhor, nosso Pai, pela fé e confiança que a Serva
de Deus manifestou em Vós, ajudai-nos a ser perseverantes na oração e a obter a graça que vos pedimos. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amen.
Pai Nosso, Ave Maria e Glória.
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As vossas ordens são minhas delícias (Sl 118).

O Senhor é o meu pastor, nada me
falta (Sl 22).
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3º Dia
Cumpra-se a vontade de Deus
«Desci do Céu, não para fazer a minha vontade, mas
a vontade d’Aquele que Me enviou. E a vontade
d’Aquele que Me enviou é esta: que Eu não perca
nenhum dos que Ele Me deu, mas os ressuscite no
último dia» (Jo 6, 37-39).
Sejamos generosas para com Deus, não temamos
nada; tudo o que nos mandar será para nosso bem.
Não sabemos o que o Senhor quer de nós. Só devemos querer uma coisa: que se cumpra em nós a
sua santíssima vontade (M. Isabel, P 13).

Reflexão
Madre Maria Isabel procura, em tudo, fazer a vontade de Deus. A aceitação das contrariedades, humilhações e provações fazem dela uma testemunha
credível de quem não quer fazer a sua vontade,
mas a de Deus.
Oração
Senhor, fonte de vida e de santidade, através do
exemplo de Madre Maria Isabel, ajudai-nos a aceitar com generosidade aquilo que quereis de nós,
para que se cumpra a vossa vontade. Por Jesus
Cristo nosso Senhor.
Amen.
Pai Nosso, Ave Maria e Glória.
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O Senhor é o meu
amparo, a minha
força e salvação (Sl 143)

Senhor, minha força, minha fortaleza, meu refúgio e meu libertador
(Sl 17).
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4º Dia
O Senhor é a nossa força
“Tornai-vos fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para poderdes resistir às ciladas do demónio” (Ef 6, 10-11).
Tenhamos coragem, sejamos generosas, não temamos coisa alguma, porque tudo o que Deus permite
é para nosso bem (M. Isabel, P 35).

Reflexão
Uma das virtudes que sobressai na vida de Madre
Maria Isabel é a fortaleza. Em Deus encontrou a
força necessária para caminhar no meio das dificuldades. Foi mulher forte, resoluta, sem medo, que
permaneceu firme, e reconheceu que sem Ele nada
podia fazer.
Oração
Senhor, através do testemunho da Serva de Deus,
ajudai-nos para que sejamos fortes no meio das
dificuldades e concedei-nos a graça que Vos pedimos. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amen.
Pai Nosso, Ave Maria e Glória.
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Ponho diante d’Ele a minha
aflição (Sl 141).

Ouvi, Senhor, a voz da minha súplica, tende compaixão de mim e
atendei-me (Sl 26).
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5º Dia
O Senhor é compassivo
“Quando chegou à porta da cidade, levavam um
defunto a sepultar, filho único de sua mãe, que era
viúva. Vinha com ela muita gente da cidade. Ao vêla, o Senhor compadeceu-Se dela e disse-lhe: «Não
chores». Jesus aproximou-Se e tocou no caixão; e os
que o transportavam pararam. Disse Jesus: «Jovem,
Eu te ordeno: levanta-te». O morto sentou-se e começou a falar; e Jesus entregou-o à sua mãe” (Lc
7, 12-15).
Tudo o que Deus faz em nós é efeito da sua misericórdia (M. Isabel, P 125).
Reflexão
Madre Maria Isabel acredita que a compaixão de
Deus não tem limites. O seu exemplo convida-nos a
acreditar também, e a erguer para Deus o nosso
espírito, colocando n’Ele a nossa confiança.
Oração
Senhor, Pai de bondade e misericórdia, em quem a
Serva de Deus acreditou e confiou, concedei-nos a
graça que Vos pedimos. Por Jesus Cristo nosso Senhor.
Amen.
Pai Nosso, Ave Maria e Glória.
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Venha sobre nós a vossa bondade, porque em Vós esperamos,
Senhor (Sl 32).

O Senhor vela por aqueles que O
amam (Sl 144).
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6º Dia
Confia e espera em Deus
“Se eu ao menos Lhe tocar no manto, ficarei curada». Mas Jesus voltou-Se e, ao vê-la, disse-lhe: «Tem
confiança, minha filha. A tua fé te salvou». E a partir
daquele momento a mulher ficou curada” (Mt 9, 2223).
Que importa que tenha contra mim o mundo inteiro
com todos os seus poderes. O Senhor é a minha
esperança, a minha salvação (M. Isabel, P 98).

Reflexão
Assim como a mulher confiou e foi curada, também
Madre Maria Isabel punha a sua confiança e esperança em Deus. Era n’Ele que se apoiava no meio
das suas dificuldades. Ela transmite-nos a sua experiência e encoraja-nos a fazer o mesmo.

Oração
Senhor, Deus omnipotente, confiados na vossa Palavra e no exemplo da Serva de Deus, por sua intercessão concedei-nos a graça que Vos pedimos. Por
Jesus Cristo nosso Senhor. Amen.
Pai Nosso, Ave Maria e Glória.
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O Senhor é bom para com todos
(Sl 144).

Os olhos do Senhor estão atentos
(Sl 10).
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7º Dia
Deus é providente
«Olhai para as aves do céu: não semeiam nem ceifam nem recolhem em celeiros; o vosso Pai celeste
as sustenta. Não valeis vós muito mais do que
elas?» (Mt 6, 26).
Consolo-me com o pensamento de que Deus vê
tudo, sabe tudo, e que o sacrifício dará fruto a seu
tempo (M. Isabel, P 95).
Reflexão
Deus não esquece nenhum dos seus filhos, cuida
de todos e está atento às suas necessidades. Esta
certeza levou Madre Maria Isabel a abandonar-se
nas suas mãos e a confiar-Lhe tudo. Encorajados
por este exemplo, entreguemos-Lhe as nossas preocupações e o seu olhar providencial velará por nós.

Oração
Senhor, que velais por cada um dos vossos filhos
com solicitude paternal, recorremos à vossa bondade infinita, por intercessão da Serva de Deus: concedei-nos a graça que Vos pedimos. Por Jesus Cristo
nosso Senhor. Amen.
Pai Nosso, Ave Maria e Glória.
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O Senhor está perto de quantos O
invocam (Sl 144).

Ele ouviu a minha voz, e o meu
clamor chegou aos seus ouvidos
(Sl 17).
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8º Dia
A força da oração
«Se dois de vós se unirem na terra para pedirem
qualquer coisa, ser-lhes-á concedida por meu Pai
que está nos Céus» (Mt 18, 19).
A oração dispõe-nos para a Graça e obtém-nos as
graças actuais; precisamos tanto dela como de ar
para viver. Oremos muito e bem, queridas filhas em
Nosso Senhor (M. Isabel, RC 2).

Reflexão
Deus não se deixa vencer em generosidade. Está
sempre disposto a ajudar. Madre Maria Isabel compreendeu como era importante, na sua vida, a oração. Nela encontrava a força e o remédio, que nenhum poder da terra era capaz de lhe dar.
Oração
Animados pela confiança de que não deixareis de
atender as nossas súplicas, Senhor, concedei-nos a
graça que Vos pedimos por intercessão da Serva de
Deus. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amen.
Pai Nosso, Ave Maria e Glória.
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Em Vós está a fonte da vida (Sl 35).
Em Vós está a fonte da vida (Sl 35).
A minha alma tem sede de Vós
(Sl 62).
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9º Dia
Acredita e viverás
“Ao chegar a casa, os cegos aproximaram-se d’Ele.
Jesus perguntou-lhes: Acreditais que posso fazer o
que pedis?» Eles responderam: «Acreditamos, Senhor». Então Jesus tocou-lhes nos olhos e disse:
«Seja feito segundo a vossa fé». E abriram-se os
seus olhos” (Mt 9, 28-30).
É formidável o poder da oração, diante do qual não
são nada todos os poderes da terra (M. Isabel, CE
77).

Reflexão
Os cegos acreditaram e os seus olhos abriram-se.
Madre Maria Isabel também acreditou, apesar das
muitas provações que viveu. Foi uma mulher de fé.
Esperou pela hora de Deus. Deixou-se conduzir pela
sua mão.

Oração
Senhor, nosso Deus, pela fé que se manifestou na
vida da Serva de Deus concedei-nos, por sua intercessão a graça que Vos pedimos. Por Jesus Cristo
nosso Senhor. Amen.
Pai Nosso, Ave Maria e Glória.
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Pedir a Canonização da Venerável Serva de Deus

Madre Maria Isabel da SS.ma Trindade

Senhor, fonte de todo o bem,
nós Vos louvamos e bendizemos
pelos benefícios que nos concedeis
através da vossa serva Maria Isabel da
SS.ma Trindade.
Ela é, para nós, modelo e mestra de virtude.
Nela refulgiu o amor à Sagrada Eucaristia, a
simplicidade e a pobreza de vida à imitação
de S. Francisco, e o serviço aos mais Pobres.
Dignai-Vos, Senhor, glorificá-la na terra,
como esperamos já esteja glorificada no Céu.
Dai-nos força para seguirmos os seus
exemplos e concedei-nos,

por sua intercessão, as graças que
fervorosamente vos pedimos.
Amen.
V/ Bendigamos ao Senhor.
R/ Graças a Deus.
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