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INTRODUÇÃO 

Santa Filomena é uma grande e 

poderosa santinha 

Mas também pode ser sua amiga e 

intercessora. 

Só depende de você! 

Quem conhece, se apaixona por 

Santa Filomena. 

Tem sua vida transformada 

Santa Filomena concede graças 

físicas e espirituais, é um modelo 

de virtudes, de amor a Jesus Cristo 

e a Nossa Senhora. 

Ensina a fortaleza e pureza. 

Se você conhecer Santa Filomena 

e confiar nela e em seu poder, com 

certeza Santa Filomena 

transformará sua vida, fará a 

diferença nos momentos bons e 

nos difíceis que possam aparecer 

Vale a pena conhecer 

Peço que faça o possível para ler o 

livro inteiro, pois verá o modelo de 

santidade e a poderosa 

intercessora que é Santa Filomena 

Divulgue, compartilhe o e-book 

para que mais e mais pessoas 

possam conhecer esta santinha, 

que é tão poderosa, mas tão pouco 

conhecida 

 

São João Maria 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”. 

___________________________ 

 

Peço encarecidamente que reze 1 

Ave Maria pelo autor do e-book 
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HISTÓRIA DE SANTA 
FILOMENA 

Santa Filomena viveu na IDADE 
ANTIGA, nos primeiros séculos 

Santa Filomena é uma grande mártir, 
uma santa extraordinária em tudo!  

Inclusive na forma como podemos 
saber como foi sua santa vida. 

COMO PODEMOS 
CONHECER SUA VIDA?  

Podemos saber da vida de Santa 
Filomena, porque a própria Santa 
Filomena revelou sua vida à três 
pessoas diferentes, que viviam em 
lugares diferentes e que não se 
conheciam.  

COMO PODEMOS TER 
CERTEZA QUE É 
VERDADE? 

PRIMEIRO MOTIVO DA 
VERACIDADE 

Isto é incrível porque Santa Filomena 
revelou sua vida para três pessoas 
diferentes e depois mais tarde quando 
as revelações de cada uma destas 
pessoas foram comparadas , o 
conteúdo destas revelações eram 
relatos idênticos! 

SEGUNDO MOTIVO DA 
VERACIDADE 

 E mais, todas estas histórias 
reveladas também coincidem com os 
sinais encontrados em sua sepultura 
nas catacumbas de Santa Priscila, 
local onde foram encontradas as 
relíquias de Santa Filomena 

 

Ou seja todas as revelações de Santa 
Filomena estão de acordo com os 
símbolos que estão presentes nas 
catacumbas de Santa Priscila, onde 
foram encontradas as relíquias de 
Santa Filomena 

Os símbolos de Santa Filomena nas 

catacumbas são: âncora, setas, 
lança, palma e lírio aparecem 

perfeitamente nas revelações de Santa 
Filomena para estas três pessoas.  
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TERCEIRO MOTIVO DA 
VERACIDADE 

Podemos ter certeza da vida de Santa 
Filomena, porque se não bastasse que 
a vida dela foi revelada por ela mesmo 
à três pessoas, tudo que ela passou 
coincide com os sinais que estão nas 
catacumbas de Santa Priscila, se não 
bastasse tudo isso temos mais uma 
confirmação. 

São João Maria Vianney, Cura 
de Ars era um grande santo, 

devotíssimo de Santa Filomena e ele 
pediu para ser feita uma pintura de 
Santa Filomena 

Esta pintura abaixo está conforme a 
aparência exata de Santa Filomena em 
suas aparições a São João Maria 
Vianney. 

 

Entre estes relatos da vida de Santa 
Filomena, a mais famosa é da Madre 
Maria Luísa, Superiora Geral da 
Congregação das Dores de Maria, que 
recebeu autorização oficial do Santo 
Ofício no dia 21 de dezembro de 1833. 

NASCIMENTO 

QUANDO NASCEU 

Santa Filomena nasceu durante a 
época do Império Romano  

PAIS 

Seu pai era Rei de um pequeno 
Estado da Grécia e sua mãe 
também tinha sangue real, porém 

este casal real não conseguia ter filhos, 
durante ANOS sofreram com as 
tentativas frustradas por um filho.  

Um homem da corte chamado Públio, 
que vivia com o casal, falou-lhes da fé 
católica e afirmou que se tornassem 
católicos conseguiriam a tão esperada 
graça de um filho.  

O casal se converteu, recebeu o 
batismo  
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NASCIMENTO 

No dia 10 de janeiro nasce Lumena, 

que significa Luz, por que nasceu sob 

a luz da fé.  

Durante o batismo, Lumena 
recebeu o nome de Filomena, 

pois seria amiga da Luz, que tanto 
ajudara seus pais. 

 

ENCONTRO COM O 
IMPERADOR 
DIOCLECIANO  

Os seus pais tinham um carinho muito 
grande pela sua filha e estavam 
sempre juntos, inclusive os três 
partiram juntos em uma viagem para 
Roma, quando Santa Filomena tinha 

13 anos.  

 

Esta viagem aconteceu por causa do 

Imperador Romano 
Diocleciano.  que fez uma 

declaração de guerra injusta 

(Diocleciano foi imperador do ano 284 
a 305 foi um dos maiores 

perseguidores do cristianismo, 
matou mais de 3000 cristãos, 

destruiu várias Igrejas e queimava tudo 
que fosse ligado à religião) 

A família de Santa Filomena foi até 
Roma com o objetivo de tentar acalmar 
a situação com o Imperador e garantir 
a paz ao seu reino 

Durante o encontro com o imperador, o 
pai tentava apresentar todos os 
argumentos e soluções possíveis para 
resolver o conflito com o imperador. 
Mas nenhuma destas soluções 
agradava o Imperador Diocleciano 

O imperador por sua vez disse que 
encontrou uma solução: que havia se 
encantado por Santa Filomena e queria 
se casar com ela! 

A PROPOSTA DO IMPERADOR 

O Imperador disse: se Santa Filomena 
aceitasse o casamento, ele não 
atacaria a terra de seus pais e além 
disso colocaria uma parte do seu 
exército ao dispor do Estado da Grécia.   

Os pais concordaram com a ideia, pois 
a filha se tornaria a Imperatriz de Roma 
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SANTA FILOMENA NÃO 
ACEITA 

Porém Santa Filomena recusou 
prontamente a proposta 

Com 12 anos, Santa Filomena fez 
VOTO DE CASTIDADE, com o objetivo 
de viver  completamente para Cristo 

Santa Filomena também não aceitou o 
casamento com o Imperador, que 
idolatrava falsos deuses e se 
considerava um deus 

A FÚRIA DO IMPERADOR 

Quando o imperador descobriu a 
resposta chamou a pequena Santa 
Filomena para uma conversa, com o 
objetivo de convencê-la.  

 

 

 

Primeiro o imperador Diocleciano 
apresentou todos os benefícios que 
conseguiria se aceitasse o casamento 

Porém Santa Filomena rejeitou todas 
por amor a Jesus, depois o imperador 
começou uma série de ameaças, que 
também não abalaram sua santa 
decisão. 

MÁRTIRIO - PRISÃO 

O Imperador não aceitou a decisão de 
Santa Filomena e como punição,  

Santa Filomena foi para um 
cárcere, nos subterrâneos do palácio 

imperial.   

Lá amarraram os seus pés e as 
mãos com diversas cadeias  

Durante 40  dias ficou aprisionada, 

só comia pão e água e recebia 
LONGAS torturas 

Neste período pedia constantemente 
forças à Nossa Senhora, que a 
socorria dando-lhe toda a força 
necessária.  
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Neste longo martírio, teve uma visão 
de Nossa Senhora, que lhe disse: 

— "Coragem, querida filha!  Querida 
acima de todas porque tens o meu 
nome e o nome de Meu Filho.  

Tu chamas-te Lumena ou Luz. Meu 
Filho, teu Esposo, chama-se Luz, 
Estrela, Sol.  

E eu também, não me chamo 
igualmente, Aurora, Estrela, Lua, Sol?  

Eu serei o teu amparo.  

Nossa Senhora continuou: Agora é o 
período transitório da fraqueza e da 
humilhação humana; porém, quando 
chegar a hora do julgamento, então 
receberás a graça da divina força.  

Além do teu Anjo da Guarda, terás a 

teu lado o Arcanjo Gabriel, cujo 

nome significa "A força do Senhor".  

Quando eu estava na Terra, era ele o 

meu protetor: eu agora o 
mandarei àquela que é a 
minha mais querida filha". 

O Imperador Diocleciano viu que estas 
torturas não eram suficientes, resolveu 
partir para atos ainda mais terríveis. 

 

 

 

MARTÍRIO - FLAGELAÇÃO  

Santa Filomena foi presa em uma 
coluna e lá foi cruelmente AÇOITADA, 

ficando coberta de chagas e sangue,  

Santa Filomena foi levada a prisão 
aonde deveria morrer  

Porém durante a noite apareceram-lhe 
dois anjos que derramaram um 
bálsamo celeste, que a fez ficar toda 
curada.  

 

No dia seguinte, o Imperador ficou 
assombrado ao ver a pequena Santa 
Filomena de 13 anos ainda mais forte, 
bela e recuperada, então deu ordens 
aos soldados para uma nova tortura.  
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MARTÍRIO – ÂNCORA  

O pescoço de Santa Filomena foi preso 

a uma ÂNCORA de ferro e seria 

lançado ao RIO TIBRE 

Mas Jesus, para mostrar o seu poder e 
confundir os que acreditavam no 
Imperador e em falsos deuses, mais 
uma vez mandou seu auxílio:  os seus 
dois anjos cortaram a corda que 
amarrava o seu pescoço  

e a âncora caiu no fundo do rio, onde 
ficou encravada no lodo.   

 

Os dois Anjos levaram Santa Filomena  
para a margem, sem que uma gota de 
água tivesse tocado em suas roupas.  

Este milagre converteu grande 
quantidade das pessoas que estavam 
vendo tudo isto  

 

 

MARTÍRIO - FLECHAS 

O imperador Diocleciano ficou mais 
furioso ainda e ordenou que Filomena 
fosse morta a FLECHADAS 

Que as flechas fossem aquecidas 
numa fornalha até ficarem rubras.  

 

Este procedimento aconteceu, porém 
quando estas setas eram disparadas, 
retornavam aos arqueiros 

Seis dos que dispararam as flechas 
foram mortos por suas próprias 
flechas.  

Este último milagre provocou outras 
inúmeras conversões. 
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MARTÍRIO - DECAPITAÇÃO 

O Imperador vendo as vergonhas que 
estava passando e temendo que outras 
destas situações acontecessem 
ordenou então que Filomena fosse 
decapitada. 

 

Enfim no dia 10 de agosto de 304, às 
15 horas de uma sexta feira, Santa 
Filomena deixou a vida e entrou para o 
Céu, como mártir e virgem.   

O seu corpo foi levado e enterrado, 
permanecendo guardado durante 
séculos.  

 

DESCOBERTA DO 
CORPO DE SANTA 
FILOMENA 

QUANDO 

Foi 24 de maio de 1802 que os 
escavadores descobriram nas 
catacumbas de Santa Priscila uma 
sepultura que nunca tinha sido violada, 
que se conservava exatamente como 
estava durante SÉCULOS. 

A aberturado sarcófago ocorreu no dia 

seguinte, no dia 25 de maio. (uma 
data muito importante para os devotos 
de Santa Filomena) 
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O erudito superintendente das 
escavações verificou que o tapavam 
três placas de terracota, onde se viam, 
pintados a vermelho, os símbolos do 
martírio; e, além destes, a seguinte 

inscrição: LUMENA – PAX TE –
CUM FI (A paz seja contigo 

Filomena) 

SÍMBOLOS  

 

EXPLICAÇÃO DOS 5 
SÍMBOLOS  

O PRIMEIRO dos  símbolos era uma 
âncora, símbolo da esperança e 
emblema de martírio, porque âncoras 
eram presas ao pescoço de alguns dos 
cristãos confessos, quando os 
lançavam ao mar. 

 

O SEGUNDO símbolo eram duas 
setas, uma apontada para cima e outra 
para baixo. Espécie de morte sofrida 
pela mártir, porque alguns cristãos 
eram executados com setas 

O TERCEIRO era uma lança, que 
deveria ter semelhante significação.  

O QUARTO era a palma, emblema do 
triunfo da mártir 

O QUINTO e último era um lírio, 
símbolo de pureza. 

AS RELÍQUIAS DE SANTA 
FILOMENA 

Quando abriram o túmulo com as 
relíquias tinha um vaso de vidro que 
tinha uma porção de seu sangue 
inteiramente ressequido.  

O sangue seco foi sujeito a análises 
químicas, provando-se que era sangue 
genuíno.  

Ainda para confirmar sua veracidade, 
muitos milagres ocorreram com a 
relíquia, o que fornecem uma prova 
sobrenatural da relíquia.  

A ossada, os despojos e o sangue de 
Santa Filomena foram cuidadosamente 
colocados em um caixão de madeira.  

As suas relíquias foram examinado por 
entidades competentes, entre as quais 
havia médicos, cirurgiões e teólogos 
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Reconheceu-se que o crânio tinha sido 
fraturado. 

Os ossos aparentavam ser de uma 
menina, e os doutores presumiram que 
ela deveria ter doze a treze anos de 
idade 

PADRE FRANCISCO E 
AS RELÍQUIAS DE 
SANTA FILOMENA 

A CHEGADA DO PADRE 
FRANCISCO 

Era o ano de 1805, depois de 3 anos 
que as relíquias foram descobertas 

Padre Francisco di Lucia, um humilde 
padre de MUGNANO estava 
acompanhando o seu amigo bispo 
eleito de Potenza, que iria ser sagrado  
em Roma  

O Padre Francisco desejava muito a 
relíquia de alguma virgem e mártir para 
a sua Igreja em MUGNANO.   

Com este objetivo ele obteve a 

permissão de visitar o Tesouro das 
Relíquias 

Disseram que ele poderia escolher 
entre uma dúzia de santos, mas todos 
mártires indeterminados, que não se 
conhecia nome, nem história. 

Mas Padre Francisco queria uma 
relíquia de um santo que tivesse nome 
e história para venerar em sua cidade 

PADRE FRANCISCO SE 
EMOCIONA COM AS 
RELÍQUIAS  

O Padre Francisco se aproximou do 
local onde estavam depositadas as 
relíquias de Santa Filomena e teve 
uma grande comoção e sentiu o mais 
ardente desejo de obter as suas 
relíquias 

 

A DIFICULDADE PARA 
CONSEGUIR AS RELÍQUIAS 

Surgiram as dificuldades, primeiro 
porque não é comum confiar tão 
grande tesouro a um simples sacerdote 
e o seu pedido foi negado. 
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O Padre Francisco ficou muito triste e 
desolado e por isto seu amigo bispo 
conseguiu por meio de sua influencia 
pessoal a relíquia de outra santa.  

Mesmo com a ajuda de seu amigo 
bispo, o padre Francisco mostrou muita 
relutância porque estava encantada 
com as relíquias de Santa Filomena 

Durante todo este período, com estas 
negociações, o Padre Francisco ardia 
em febre, perdeu por completo o 
apetite e caiu gravemente doente.  

O bispo de Poenza ficou preocupado 
com a saúde do Padre Francisco. 

O padre Francisco de Mugnano 
começou a meditar e teve uma 
inspiração, fez a promessa de tomar 
Santa Filomena como sua especial 

padroeira e leva-la para Mugnano se 

ainda conseguisse a posse de suas 
relíquias.  

Instantaneamente ficou CURADO. 

O padre Francisco e o bispo ficaram 
convencidos de que sua rápida cura foi 
um milagre de Santa Filomena.  

 

SANTA FILOMENA VAI 
PARA NÁPOLES  

O bispo e o padre Francisco ficaram 
profundamente agradecidos pela 
extraordinária cura e prometeram 
conduzir as sagradas relíquias de 
Santa Filomena na sua própria 
carruagem e dar para as relíquias de 
Santa Filomena o lugar de honra da 
carruagem  

Quando chegou o dia do Padre 
Francisco e do bispo partirem, eles 
estavam muito ocupados, com todos 
os afazeres e correrias e os dois 
esqueceram da promessa. 

Tiveram todo o cuidado com as 
relíquias de Santa Filomena deixaram 
elas bem protegidas, colocaram o 
caixãozinho debaixo do banco ocupado 
pelo bispo e amarraram com muita 
firmeza. 

O bispo tomou o seu lugar na 
carruagem e sentiu que alguma coisa  
batia violentamente em suas pernas.  

O bispo achou que era preciso amarrar 
melhor o esquife, mas quando foram 
tentar amarrar melhor as relíquias de 
Santa Filomena , viram que estava 
amarrado o mais firme possível, que 
nada poderia provocar o seu 
deslocamento. 
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O bispo e o padre Francisco tentaram 
continuar o caminho com as relíquias 
de Santa Filomena, mas as pancadas 
no bispo se repetiram com muita força  

Eles foram obrigados a abandonar o 
lugar e descer da carruagem.  

Quando foram ver, o caixão das 
relíquias de Santa Filomena estava 
bem amarrado. 

Pela terceira vez, o bispo retomou o 
seu lugar, mas em vão.  

De novo o bispo sentiu pancadas tão 
fortes e dolorosas.  

Então o bispo disse vamos levar as 
relíquias de Santa Filomena: “ Ainda 
mesmo que eu tenha de o levar nos 
braços todo o caminho” 

Então o caixãozinho da relíquia foi 
colocado no lugar de honra, no assento 
principal da carruagem e a jornada 
pode começar.  

Só então o padre Francisco e o bispo 
se recordaram da promessa, que não 
tinham cumprido  

E reconheceram que estas pancadas 
que estavam acontecendo era por 
causa que fizeram uma promessa a 
Santa Filomena e não cumpriram 

Cheios de reverência e temor, o bispo 
e o padre Francisco tiraram os 
chapéus e de lágrimas nos olhos, 
beijaram as sagradas relíquias de 
Santa Filomena. 

O resto da viagem para Nápoles 
aconteceu com muita felicidade.  

Os viajantes hospedaram –se na casa 
de um bom amigo.  

Onde as relíquias de Santa Filomena 
foram depositadas dentro de uma 
estátua da Santa Filomena, feita 
justamente para este fim. 

  

A dona da casa sofria de uma doença 
crônica incurável e revestiu a imagem 
de Santa Filomena com luxuosas 
roupagens.  

Enquanto faziam isto notaram que a 
imagem de Santa Filomena mudava de 
expressão repetidas vezes, e as 
relíquias exalavam delicioso perfume.  

Se não bastasse tudo isto, Santa 
Filomena ainda curou a dona de casa 
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DE NÁPOLES A 
MUGNANO 

Depois de uma curta permanência em 
Nápoles, os viajantes continuaram a 
jornada a caminho de Mugnano 

A notícia da chegada das relíquias de 
Santa Filomena  causou muita 
comoção na população, que ficou 
aguardando sua chegada 

 

GRANDES PRODÍGIOS QUE 
OCORRERAM DURANTE A 
VIAGEM 

Vários prodígios ocorreram durante 
esta curta viagem, que foi a pé e de 
noite.  

1) Durante a viagem estavam em uma 
grande escuridão e não conseguiam 
continuar o caminho, por isso  
imploraram o auxílio de Santa 
Filomena 

 

Imediatamente aconteceu nas nuvens 
um leve rasgão, permitindo à luz da 
Lua cair sobre a estrada e iluminar a 
pequena procissão, que assim pôde 
continuar a caminhar com máxima 
segurança. 

2)Depois quando eles passavam por 
Cimitile, as relíquias de Santa 
Filomena tornaram-se 
extraordinariamente pesadas, sendo 
muito difícil carrega-las.  

Cimitile, tinha sido teatro de inúmeros 
martírios, e Santa Filomena desejou 
ficar um pouco neste lugar com seus 
irmãos de fé, os mártires. 

3) A região de Cimitile estava sofrendo 
uma grande seca e a multidão dizia: 

 “Se ela realmente nos quiser mostrar o 
seu poder, mande a chuva que tanta 
falta nos faz” 

E logo, torrentes de chuva caíram 
sobre a terra.  

O grupo dos viajantes que 
transportavam as relíquias de Santa 
Filomena chegou a Mugnano quando a 
manhã começava a clarear.  

4) Começou um violento tufão, que 
varreu a encosta.   

A tempestade era assustadora e o 
povo suplicava:  

“Deus e Santa Filomena nos valham!” 
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Um dos padres dizia para a multidão:  

‘o temporal era desencadeado pelos 
demônios, ao reconhecerem em Santa 
Filomena a mesma intrépida virgem 
que os vencera dezessete séculos 
antes e voltava agora para suplantá-lo 
e arrancar-lhes as suas vítimas’. 

O vendaval se aproximava 
rapidamente do local onde estavam as 
relíquias de Santa Filomena  

O vendaval se aproximou das relíquias 
e parou, como se tivesse uma força 
invisível e em vez de o vendaval 
continuar, parou e subiu para o espaço 
e então desapareceu.  

Muitas vezes ainda vieram ventos, mas 
não conseguiam apagar uma única das 
velas que ardiam junto das relíquias de 
Santa Filomena.   

Em breve se tornou evidente uma 
grande mudança em Mugano: milagres 
de todos os tipos e a fé da população 
aumentava 

O Santuário depressa foi conhecido em 
toda a parte.  

 

AS MARAVILHAS DE 
MUGNANO 

1—Esta primeira história maravilhosa 
aconteceu na noite anterior a chegada 
das relíquias de Santa Filomena a 
Mugano, com um pobre homem, que 
estava doente, em cama fazia meses, 
absolutamente impossibilitado de 
trabalhar 

Ele soube da chegada das relíquias e 
suplicou a Santa Filomena  ao menos 
poder ir ver e beijar as preciosas 
relíquias 

Quando os sinos anunciaram a 
chegada das relíquias de Santa 
Filomena, o enfermo, pulou da cama, 
mesmo com todo o sofrimento e saiu 
ao encontro da procissão.  

Quando regressou a casa, estava 
completamente curado.  

2--Uma pobre viúva pediu à Santa 
Filomena, durante a Missa, a cura de 

seu filho aleijado.  

Durante a elevação da Sagrada Hóstia, 
o filho levantou-se rapidamente e 
correu para a urna de Santa Filomena 
para agradecer sua cura.  

Quando acabou a Santa Missa a 
criança percorreu a cidade e todos 
ficavam admirados com a cura.   
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3--Uma mãe molhou um dedo no 

azeite da lâmpada que iluminava 

Santa Filomena e com ele ungiu os 
olhos de um filho pequenino que era 
cego por causa da varíola 

No momento que a mãe lhe ungia as 
pálpebras, a criancinha 
instantaneamente RECUPEROU A 
VISTA.  

 

4-- Uma senhora levou sua filha 
paralítica ao Santuário e cortou os 
cabelos da criança, depois pendurou-
os diante da urna de Santa Filomena, 
fazendo ao mesmo tempo uma 
generosa oferta ao Santuário.  

Ao voltar para sua casa a criança 
percorreu a casa. Conseguiu recuperar 
o perfeito uso dos membros.  

 

 

5--Um homem cego chegou a fazer a 
doação de um valioso anel com a 
certeza de que seria curado.  

Quando voltou para casa, o homem 
estava completamente CURADO. 

6--Uma jovem de vinte anos de idade 
era cega e os médicos disseram que 
não tinha o que fazer, então ela foi a 
Mugnano.  

Ao entrar na Igreja declarou que não 
sairia enquanto não estivesse curada.  

Sua fé foi testada, sofreu muitas 
dificuldades.  

Ela não desanimava, pelo contrário 
aumentava sua fé!  

Recusou sair da Igreja para ir jantar, ao 
anoitecer, quando o Santuário tinha de 
ser fechado, viu-se obrigado a procurar 
um alojamento.   

Ao deixar a Igreja, recebeu a graça de 
ver brevemente.  

No dia seguinte voltou para a Igreja e 
permaneceu o dia inteiro em oração. 

Quando chegou a noite e ela foi 
embora já estava vendo muito melhor. 

No terceiro dia, ao principio da tarde, já 
via com maior clareza e quando 
chegou a noite RECUPEROU 
completamente a visão. 
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AS CURAS FORAM ALÉM 
DE MUGNANO 

Desde então as curas de corpo e de 
espírito começaram a acontecer 
constantemente não só no Santuário, 
mas também em longas distâncias. 

1--Uma jovem mãe estava sofrendo 
muito e violentas dores para dar a luz.  

Estava completamente só.  

De repente apareceu para ela uma 
formosa menina, que se ofereceu para 
lhe ajudar.  

Quando ela se despediu, a pobre 
mulher perguntou:  

Qual o seu nome?  

E a jovem respondeu: “ 

Sou Filomena; chamam-me Filomena 
de Mugnano” 

Depois ela foi conversar com uma 
amiga desta inesperada visita, então 
soube que uma Santa daquele nome 
viera de Roma para Mugnano.  

Ela então foi peregrinar ao Santuário e 
apenas viu a imagem de Santa 
Filomena exclamou  

“É ela! É ela! Foi ela, sim, a minha 
celestial visitante!” 

 

- 

 

2-Um advogado de Nápoles, Dr 
Alessandro Serio sofria de uma 
perigosa doença interior.  

Ele e a esposa foram a Mugano 
implorar a cura. 

Fizeram uma novena.  

No oitavo dia, Dr Alessandro adoeceu 
muito, tanto que teve de ser 
transportado para o seu alojamento, 
onde ficou inconsciente e não 
conseguia nem se confessar  

Sua mulher muito aflita pegou um 
QUADRO com a imagem de Santa 
Filomena e implorou o seu auxílio 

Também prometeu um altar de 
mármore à Santa Filomena.  

Quando acabou a sua prece, o Doutor 
Alessandro recuperou todos os 
sentidos e conseguiu se confessar, 
além de ter recuperado a sua saúde  

Após a cura foi construído o altar.  
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3--Luiz de Mariconéoit era um francês 
casado com uma jovem inglesa.  

Depois de 6 meses de casamento, a 
pobre noiva caiu gravemente doente.  

Ela ainda desejava ser mãe; mas os 
médicos disseram que por causa de 
seu estado de saúde isto era 
impossível. 

A saúde da jovem piorava cada vez 
mais. 

Ela ouviu falar das curas milagrosas de 
Santa Filomena em Mugnano, então se 
trancou no seu quarto, prostrou-se de 
joelhos e fez esta súplica para Santa 
Filomena: 

Ouvindo falar nas maravilhosas curas 
ocorridas em Mugagano, ela fechou-se 
no se quarto e prostrando de joelho 
dirigiu esta fervorosa suplica a Santa 
Filomena:  

“Já que o meu estado se considera 
desesperado sob o ponto de vista 
humano, e uma vez que não posso ter 
nenhuma esperança terrena, coloco 
toda a minha confiança em vós, e 
tenho fé em que haveis de curar-me, 
porque sois poderosa para todos 
aqueles que vos pedem socorro. 

 Apesar dos meus ferimentos irei 
amanha visitar-vos em Mugagano, e 
não só vos pedirei que me restituais a 
saúde, como também que me façais a 
graça de eu ainda vir a ser mãe: darei 
à minha filha o nome de Filomena.  

Além disto, prometo que todos os 
sentimentos do seu juvenil coração, os 
guiarei para Deus” 

No dia seguinte visitou as relíquias de 
Santa Filomena e fez a sua oração 
com maior confiança.  

Um ano depois, a jovem voltou a 
Mugnano, com perfeita saúde, e mãe 
feliz de uma formosa criança.  

 

4--Padre Vicente Redago estava muito 
doente: com fraqueza, abatimento e 
tendo frequentes hemorragias.  

A situação era tão grave que estava se 
preparando para a morte. 

O Bispo de Lucera trouxe uma 

IMAGEM de Santa Filomena e 

pediu para o padre se encomendar a 
Santa Filomena, que assim alcançaria 
a saúde.  

O padre tomou a imagem e colocou-a 
amorosamente no peito. 

 Na mesma hora o padre ficou curado. 
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5--Um jovem escultor de 20 anos ficou 
mudo e surdo.  

Fez uma NOVENA e viu Santa 
Filomena rodeada de espíritos celestes 
a sorrir para ele.  

Delirante de alegria, gritou: estou 
curado! 

--Uma senhora teve quatro filhos, mas 
todos nasceram mortos  

Engravidou novamente e quando 
estava próxima do parto do quinto filho, 
pediu para a irmã, que era freira, para 
que rezasse por ela.  

A freira deu como conselho para que 
sua irmã fizesse uma NOVENA a 
Santa Filomena, que ela também faria.  

Santa Filomena intercedeu e a criança 
nasceu perfeita, cheia de vida e saúde.  

E a mãe cumpriu a promessa, dando o 
nome da filha de Filomena.  

 

--A Baronesa de Lepore estava com a 
saúde precária e cada vez mais a 
doença tornava-se fatal 

Não havia mais nada que a medicina 
pudesse fazer, a morte se aproximava 
da baronesa.  

A Baronesa estava agonizante, uma 
amiga correu ao castelo com uma 
IMAGEM de Santa Filomena.  

A baronesa tocou na imagem e logo 
ela se viu curada!  

Dias depois, o barão e a baronesa 
foram a Mugnano agradecer a grande 
graça.  

A devoção de Santa Filomena 
rapidamente se espalhou por toda a 
Itália, passando velozmente de vila 
para vila; de cidade para cidade, 
penetrando até nas menores e mais 
afastadas aldeias.  

Muitas eram as homenagens para 
Santa Filomena: as criancinhas 
recebiam seu nome  até os mais 
simples conservavam lâmpadas 
acessas diante de sua imagem, 
construíam-se capelas e erguiam-se 
estátuas em sua honra.  

Onde ela era venerada, sempre se 
realizavam extraordinários milagres e 
curas maravilhosas e a moral dos 
habitantes tinha uma grande 
transformação 

 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G



23 

 

 

RANDE MILAGRE DE 
MUGNANO: CURA DE 
PAULINA MARIA 
JARICOT 

É chamado de O GRANDE 
MILAGRE, o Papa 
GREGÓRIO XVI declarou que 

este era um milagre de 
primeira classe, este foi o milagre 

que foi a causa imediata de ser 
instituído na Igreja o ofício e as festas 
de Santa Filomena, além de tornar a 
querida santinha conhecida por toda 
parte. 

 

PAULINIA MARIA JARICOT era filha 
de pais, ricos e herdeira de uma 
grande fortuna.  

Era muito bela e também muito 
inteligente, alegre e possuía um 
coração terno e bondoso.  

Ainda muito jovem perdeu sua mãe e 
teve uma terrível doença, que lhe 
atacou o corpo e o espírito.  

Esta provação foi demorada e 
dolorosa.  

Depois de uma tempo, logo veio uma 
doença de uma forma ainda mais 
grave   

Paulina Maria Jaricot disse sobre sua 
doença: 

“A enfermidade atacava 
principalmente o coração, as 

palpitações, à medida que aumentava 
o mal, tornavam-se mais violentas, 
podendo ser ouvidas até a distância. 

 Qualquer pequeno movimento ou 
mudança de posição era o bastante 
para me fazer afluir o sangue ao 
coração com precipitada violência, 
pondo-me em risco iminente de 
sufocação” 

“Via-me obrigada a permanecer 
estendida e inteiramente imóvel, com 
receio de que a excessiva pressão do 
sangue nas artérias as fizesse 
rebentar.  

Na parte do peito onde as palpitações 
eram mais violentas, formou-se, 
gradualmente, uma cavidade, onde se 
alojavam os alimentos que eu tentava 
engolir, tornando-se assim, ainda muito 
maior o perigo de sufocação.  
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Os médicos, então fizeram-me duas 
punções na ilharga, tentando retardar o 
progresso da doença.” 

“Tive alguns curtos intervalos de alívio. 
A mais apreciável destas tréguas foi no 

fim de uma NOVENA feita a Santa 

Filomena.  

 

O corpo desta virgem mártir havia sido 
recentemente descoberto e os casos 
maravilhosos, sucedidos por influência 
das suas relíquias eram 
extraordinários.  

Invadia-me intensa alegria e o ardente 
desejo de ir ajoelhar junto da urna da 
excelsa virgem. ” 

“Tive a súbita inspiração de ir ao 
Santuário do Sagrado Coração de 
paray-le-Monial.  

O médico disse: Deixem-na lá, 
deixem-na ir, que não irá muito 
longe” 

“As poucas pessoas que souberam de 
minha partida diziam: “ Não chega com 
vida à primeira paragem da jornada” 

Ela conseguiu fazer a primeira parte da 
viagem até o Santuário do Sagrado 
Coração e disse: 

“A primeira jornada não me matou, 
portanto vou a Roma para obter a 
benção do Santo Padre’   

Uma viagem para Roma era muito 
difícil, por que era preciso viajar de 
carruagem através dos Alpes, 
percorrer grandes distâncias de 
território selvagem e deserto, cheio de 
ladrões.  

A viagem tornava-se ainda mais difícil 
para Pauline, que estava muito fraca 

A sua fraqueza aumentava cada vez 
mais, e ela perdeu completamente os 
sentidos, ficou inconsciente durante 
dois dias inteiros.  

Na cidade onde parou existiam as 
recolhidas do Convento que fizeram 
uma NOVENA a Santa Filomena, 
quando terminaram, Pauline estava 
muito melhor e a viagem continuou 

Durante a viagem ainda enfrentou uma 
camada de neve nos caminhos dos 
Alpes 

 “Eu nada receava, nem bandoleiros, 
nem os espíritos das trevas, porque 
estávamos sob a proteção de Nossa 
Senhora e Santa Filomena.  
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Levávamos suspensas na carruagem, 
medalhas com as suas imagens e 
igualmente déramos uma aos 
condutores.” 

Mais uma vez Pauline teve uma 
recaída, precisou de alguns dias de 
descanso e continuou sua jornada.  

As crises foram frequentes e quando 
chegou a Roma, estava quase 
inconsciente.  

O Papa GREGÓRIO XVI ficou sabendo 
de sua chegada e o seu estado de 
saúde e então foi visita-la. 

O Papa disse que estava grato por 
tudo que ela havia feito, elogiou sua 
coragem e grande fé 

 Paulina disse ao Papa:  

 

“Quando regressar de Mugnano, vier 
boa e for caminhando com meus pés 
ao Vaticano, Vossa Santidade quererá 
dignar-se proceder sem demora a 
investigação final sobre o processo de 
Santa Filomena? 

Sim, minha filha, com certeza. Por que 
este fato seria, na verdade, um milagre 
de primeira classe.  

O Papa disse para a Superiora em 

italiano:  

Muito doente está nossa filha! 
Dá-me a impressão de que se 
levantou da sepultura para vir 
aqui. Nunca mais a tornamos 
a ver. Não torna a voltar.” 

Estava em agosto e o calor era 
sufocante.  

O pequeno grupo partiu para Mugnano 
e chegaram no santuário na véspera 
da festa de Santa Filomena.  

As pessoas de Mugnano vendo a 
situação que se encontrava Paulina, 
tudo que havia passado e os milagres 
que tinha conseguido para conseguir 
chegar diziam:  

“ Querida Santa Filomena, tendes de 
curar esta pobre senhora, que veio de 
tão longe para implorar vossa 
misericórdia. Ela já fez bastante pela 
causa de Deus e da Virgem, para vos 
merecer a sua cura’  
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No dia da festa de Santa Filomena, 
Paulina, recebeu a Sagrada Comunhão 
junto da urna de Santa Filomena  

Mas foi atacada por dores horríveis  
em todo o corpo , seu coração 
começou a pulsar tão violentamente, 
que desmaiou.  

Levaram Paulina para fora da Igreja e 
ela recuperou os sentidos.  

De repente, começam a sair lágrimas, 
o seu rosto torna-se rosado e seus 
membros voltam a ter calor  

Não era a morte que passara perto de 
Paulina, era a vida! 

Santa Filomena havia 
curado Paulina! 

 

O superior do Santuário sabendo o que 
aconteceu, ordenou que todos os sinos 
anunciassem o milagre.  

A multidão comemorava com muita 
alegria.  

 

Paulina ainda ficou um tempo em 
Mugnano, passava horas na Igreja 
conversando com Santa Filomena 

No dia de partir, Paulina tomou consigo 
uma grande relíquia de Santa 
Filomena, colocou-a dentro de uma 
IMAGEM da Santa, cobriu a imagem 
com roupas reais e deu-lhe o lugar de 
honra na carruagem, sendo por todas 

chamada de ‘Princesa do Paraíso’ 

Chegaram a Roma.  
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Todos que conheciam Pauline e 
sabiam de sua história ficaram 
perplexos 

O Papa disse:  

“Mas é realmente a minha filha? 
É uma defunta que se ergueu da 
sepultura ou quis Deus 
manifestar em seu favor o poder 
da Virgem Mártir(Filomena)” 

 

“Sou eu mesma, Santíssimo 
Padre, sou eu, a quem Vossa 
Santidade viu, há tão pouco 
tempo verdadeiramente às 
portas da morte, e para quem 
Santa Filomena olhou com 
piedade.  

 

 

Uma vez que ela me restituiu a 
vida, peço-vos, Santo Padre, 
que vos digneis dar-me licença 
para eu construir uma capela em 
honra da minha benfeitora” 

O Papa disse: “Mas sem dúvida 
alguma” 

O Santo Padre ainda pediu para 
Paulina ficar mais um ano em Roma, 
para que o milagre pudesse ser 
confirmado com o maior rigor possível.  

O que de fato aconteceu!   

E a fama de Santa Filomena só se 
confirmou e espalhou ainda mais.   
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O CURA DE ARS E 
SANTA FILOMENA 

Ao ir embora de Mugnano, Paulina 
resolveu passar na França para visitar 

seu querido amigo, São João Maria 
Vianney e contar sua milagrosa cura.  

São João Maria Vianney sentiu 

abrasar seu coração por Santa 
Filomena.  

Ficou muito alegre quando Pauline lhe 
deu uma parte das relíquias que trazia.  

Imediatamente foi erigida na sua Igreja 
uma capela em honra a Santa 
Filomena.  

 

São João Maria Vianney 
consagrou-se por um voto 

especial a Santa Filomena 

 

Também passou a considerar Santa 
Filomena sua padroeira.  

Tudo ele fazia por amor a ela e tudo 
ela fazia por ele.  

Santa Filomena aparecia e conversava 

com São João Maria Vianney 

concedia tudo que ele pedia.  

Ele a tratava pelos mais carinhosos 
nomes  

São João Maria Vianney  falava 

de Santa Filomena para todos 

“Ide a Santa Filomena e ser-vos-à feito 
o que pretendeis, e agradecei a ela 
tudo o que receberdes” 

Quando conseguia alguma graça, 
sempre dizia que era graças a 
intercessão de Santa Filomena.  

Em pouco tempo, o nome da santinha 
ressoava por toda a França.  

UMA GRANDE DOENÇA 

Em 1843 teve uma enorme fadiga e se 
viu forçado a parar no meio de sua 
exortação.  

Quis substituir a prática pela leitura de 
um trecho religioso, mas também não 
conseguiu continuar.  

Por fim, tentou fazer algumas orações, 
mas também não conseguiu.  

Com dificuldade chegou ao seu quarto. 
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Quando o médico viu a situação de 

São João Maria Vianney disse 

que era um caso grave  

No quinto dia, a doença atingiu a sua 
pior crise.  

Três bons médicos foram chamados e 
usaram os mais eficientes remédios.  

Cada momento parecia ser o último. 

A febre não baixava por nada, 
aconteciam desmaios e síncopes 

O confessor de São João Maria 
Vianney  resolveu dar os últimos 

sacramentos. 

São João Maria Vianney pediu 

que a Santa Missa fosse oferecida por 
sua intenção no altar de sua querida 
santinha, Santa Filomena.  

Tinha pessoas que achavam que a 
morte era certa, mas apenas a Santa 
Missa começou, toda esta 
preocupação desapareceu, e de um 
instante para outro, ficou inteiramente 
calmo.  

Quando a Santa Missa terminou disse:  

“Meu amigo, uma grande 
transformação se operou em 
mim: estou curado!’  

 

Santa Filomena apareceu para São 
João Maria Vianney , por foi 

possível ouvir ele conversando com 
alguém e pronunciar  o nome de Santa 
Filomena  

Depois foi até o altar de Santa 
Filomena, onde rezou por muito tempo 
com a maior alegria e consolação. 

O amor de São João Maria 
Vianney por Santa Filomena só 

aumentou e cada vez mais 
recomendava a devoção a ela.  

“Eu não faço milagres, não sou mais 
que um pobre ignorante que guardou 

ovelhas. Dirigi-vos à Santa 
Filomena. Fui atendido todas as 
vezes que recorri a ela” 
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CURAS 

Carlos Blazy, de Cébazat tinha as 
pernas paralisadas e não podia andar 
sem muletas.  

Foi visitar São João Maria 
Vianney, que aconselhou que fizesse  

uma NOVENA à Santa Filomena.  

Ele fez, mas teve resultados.  

Faltou-lhe a fé.  

Novamente São João Maria 
Vianney pediu que fizesse outra 

NOVENA, que terminou no dia 15 de 
Agosto de 1858 (Festa da Assunção de 
Nossa Senhora aos Céus).  

O pobre doente, depois da Santa 
Missa, entrou na sacristia e perguntou:  

“Mas, Padre, é desta vez ou não que 
hei de levar as muletas à Santa 
Filomena”?  

Disse o Santo: “Vá, meu amigo”! 

Carlos estava totalmente curado, e 
erguendo as suas muletas caminhou 
alegremente por entre a multidão e foi 
depositá-las aos pés de Santa 
Filomena. 

 

 

 

CONVERSÃO 

Quando os grandes pecadores 

procuravam o São João Maria 
Vianney, costumava manda-los ao 

altar de Santa Filomena para pedirem 
que obtivessem a sua conversão. 

Foram muitos e muitos os casos, em 
que isto aconteceu, ou seja, ele 
recomendava que as pessoas fossem 
até Santa Filomena pedir a graça da 
conversão. 

A capela de Santa Filomena era um 
verdadeiro Santuário de Milagres! 

 

São João Maria Vianney é o 

padroeiro dos padres.  

Ah, se os padres soubessem o poder e 
a intercessão de Santa Filomena, se 
somente colocassem uma imagem de 
Santa Filomena em suas Igrejas e 
divulgassem esta devoção, estas 
Igrejas em pouco tempo se tornariam 
centros de devoção.   
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APROVAÇÃO DA 
IGREJA 

Desde a descoberta das relíquias 
de Santa Filomena sua devoção 
cresceu cada vez mais pelo mundo. 

E até hoje Santa Filomena tem 
muita veneração e devotos por 
todos os cantos do mundo. 

Esta devoção só não é maior 
porque na década de 60 existiu 
muita confusão, que continua até 
hoje, por causa de um decreto. 

No ano de 1961 saiu um decreto da 
Sagrada Congregação dos Ritos 
que dizia :  

A festa de Santa Filomena, virgem 
e mártir, seja tirada de todos os 
Calendários litúrgicos 

O que significa este decreto? 

Em 1964, o padre Luis Espósito, 
antigo reitor do Santuário de Santa 
Filomena em Mugnano escreveu 
pedindo uma interpretação sobre 
este decreto. 

E a resposta foi: Foi tirado o culto 
litúrgico, mantém-se sem alteração 
o culto popular.  

 

A Santa pode ser venerada e pode 
ser honrada também com festa 
externa e com a Missa do Comum 
das Virgens Mártires. 

 

Ainda sobre o mesmo assunto, o 
reitor do Santuário, padre João 
Brarchi disse: 

Pode-se celebrar com tranquilidade 
de consciência a Missa em honra 
de Santa Filomena, do Comum das 
Virgens Mártires, e pode-se expor 
sem hesitação nos altares a 
imagem da Santa  

A Igreja nunca teve a intenção de 
prejudicar o culto a Santa Filomena 

O Papa Paulo VI disse a 
Monsenhor Fernandes (bispo de 
Misore na Índia) –  

Continue como antes e não 
perturbe o seu povo  

A Igreja na reforma litúrgica ao tirar 
o nome do Calendário, não significa 
ter pronunciado um juízo sobre a 
não existência ou falta de 
santidade. 
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O santo que não figura no 
calendário litúrgico pode ser 
sempre invocado e pode celebrar-
se sempre a Missa em sua honra  

Ou seja, este decreto só fez uma 
alteração no calendário litúrgico, 
mas a devoção de Santa Filomena 
continua e deve ser cada vez mais 
divulgada 

Quantas e quantas provas de sua 
existência – são muitos e muitos os 
milagres; são muitos os papas que 
foram devotos, são muitos os 
santos que a veneram, são muitas 
as aprovações da Igreja ao seu 
culto e muitas indulgências 
concedidas.  

Quantas e quantas confirmações 
da existência e do poder de Santa 
Filomena. 

Uma vez perguntaram ao papa São 
Pio X sobre Santa Filomena 

(Padre Pio dizia que o Papa Pio X 
depois de São Pedro era o mais 
admirável de todos os papas e que 
sua humildade e simplicidade se 
pareciam muito com de Nosso 
Senhor Jesus Cristo)  

 

Papa Pio X respondeu: 

Como será possível que eles não 
vejam que o principal argumento a 
favor do culto de Santa Filomena é 
o Cura d´Ars? 

Por seu intermédio, em seu nome, 
pela sua intercessão obteve ele 
inúmeras graças e favores, 
autênticos e contínuos prodígios.  

A sua devoção para com ela era 
bem conhecida de toda a gente, e 
ele recomendou-a 
incansavelmente.  

Esta alma foi tão amada de Deus, 
tão agradável ao Espírito Santo, 
que obteve as mais maravilhosas 
graças, em favor de quantos 
recorreram à sua proteção. 

Padre Pio disse para Mulcahy:” 
Santa Filomena está no paraíso, a 
confusão é obra de satanás.” 
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OS PAPAS E SANTA 
FILOMENA 

Desde que as relíquias de Santa 
Filomena foram descobertas, muitos 
Papas têm tiveram uma grande 
devoção por Santa Filomena, 
concedendo todas as honrarias 
possíveis 

LEÃO XII – Muitas e muitas 

vezes manifestou a mais alta 
admiração pelos extraordinários 
poderes que Deus concedeu à 
Santa Filomena. 

 

Permitiu que fossem consagrados 
altares e capelas em honra a Santa 
Filomena 

 

 

 

GREGÓRIO XVI – foi 

testemunha do grande milagre: a cura 
de Paulina Maria Jaricot. 

Classificou este milagre como milagre 
de primeira classe! 

 

Elevou Santa Filomena a honra dos 
altares, instituiu a sua festa, introduziu 
seu ofício na Igreja; proclamou-a a  

‘Grande Taumaturga do século 
XIX’ 

Também deu a Santa o novo título de 
‘Padroeira do Rosário Vivo’ 

Mandou uma riquíssima lâmpada de 
ouro e prata para o santuário de 
Mugnano 

 

 

 

 



36 

 

 

BEATO PIO IX – Grande 

divulgador da devoção de Santa 
Filomena 

 

Desde o tempo que era arcebispo de 
Espoleto, já era um fervoroso devoto 
de Santa Filomena e propagava o seu 
culto. 

Depois, quando era arcebispo de 
Ímola, ficou gravemente doente.  

Em seu leito tinha uma linda IMAGEM 
de Santa Filomena, ouviu-se vibrar 
uma forte pancada(sinal típico de 
Santa Filomena quando realiza suas 
graças e milagres). 

Começou a melhorar até recuperar sua 
saúde 

Tornou-se Papa e utilizou de seu poder 
para dar mais brilho a Santa Filomena.  

Foi em peregrinação de sua benfeitora.   

Rezou Santa Missa no altar de Santa 
Filomena e depois venerou 
publicamente suas relíquias. 

 

Proclamou Santa Filomena a 
segunda padroeira do Reino de 
Nápoles. 

Nomeou Santa Filomena uma 
das padroeiras das Filhas de 
Maria.  

Depois concedeu-lhe ofício próprio, o 
que um privilégio extraordinário.  

Quando estava para morrer, enviou 
para Mugnano um lindíssimo presente, 
em sinal de amor e gratidão. 
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LEÃO XIII – Antes de ser Papa, 

fez duas peregrinações a Mugnano. 
Depois quando Papa, ofereceu uma 
valiosa cruz ao Santuário. 

 

Aprovou a Confraria de Santa 
Filomena e elevou-a à classe de 
arquiconfraria, enriquecendo 
com importantes indulgências.  

(Ainda é possível se inscrever na 
Arquiconfraria Universal de Santa 
Filomena – basta procurar no Youtube 
no canal Ricardo Pio Maria como fazer 
a inscrição) 

https://www.youtube.com/watch?v=T
QJXfa8IPiI&t=108s 

 

 

 

SÃO PIO X – Mandou um rico 

anel de ouro e outros presentes 
magníficos ao Santuário de Mugnano 

.  

Gostava muito de ouvir os milagres de 
Santa Filomena. 

PAPA SÃO JOÃO PAULO II 

No mosteiro da cidade de Ars 
diante da urna de Santa Filomena 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TQJXfa8IPiI&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=TQJXfa8IPiI&t=108s
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DEVOÇÃO QUE OS SANTOS 
TIVERAM POR SANTA 
FILOMENA  

Santa Filomena é uma santa 
extraordinária  

Em todos os momentos: assim foi em 
toda a sua vida, durante o seu martírio, 
com as graças e milagres que 
aconteceram no descobrimento de 
suas relíquias e até hoje, ao longo de 
toda a história. 

Muitos foram os papas que foram 
devotos de Santa Filomena e também 
muitos foram os santos que tinham um 
amor e veneração por Santa Filomena. 

Entre eles: São João Maria 
Vianney, São Pedro Julião 
Eymard, São Pedro Chanel,Santa 
Madalena Sofia Barat, São João 
Nepomuceno, São Francisco 
Cabrini,  

Santo Hanibal, Santa Madalena 
Canossa, São Damião de Veuster, 
Beato Bartolo Longo, Beata Ana 
Maria Taigi,  

 

 

 

 

SÃO LUÍS MARIA CHANNEL 

Partiu em missão para o 
arquipélago de Tonga ( Oceano 
Pacífico) no ano de 1836. 

Levou apenas um crucifixo ao 
peito, um terço no bolso, um 
breviário e dentro dele as estampas 
de Nossa Senhora, São José e 
Santa Filomena 

Junto de seu amigo, encontraram 
uma menina agonizante e depois 
de uma breve instrução deram-lhe 
o batismo com o nome de Maria 
Filomena 

SÃO DAMIÃO  

 

Dedicou em Molokai a primeira 
Igreja a Santa Filomena 

Até hoje a imagem que São 
Damião se ajoelhava para rezar e 
pedir graças é muito bem guardada 
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PADRE PIO E SANTA 
FILOMENA 

São Padre Pio nasceu no dia da 
descoberta das relíquias de Santa 
Filomena, em 25 de Maio.  

Sua devoção foi fortalecida em seu 
noviciado, onde ao fim de Julho 
celebrava-se a festa de Santa 
Filomena com grande solenidade.  

Foi ordenado sacerdote no dia 10 de 
agosto – dia de Santa Filomena 

Padre Pio costumava responder para 
quem ousasse duvidar da existência da 
Santa: "Pelo amor de Deus! O nome 
dela poderia até não ser Filomena, 
mas esta santa fez muitos milagres e 
não foi o seu nome quem os fez 

Padre Pio disse para Mulcahy:” 
Santa Filomena está no paraíso, a 
confusão é obra de satanás.” 

Para ele, Santa Filomena era a 
"Princesa do Céu". 

  

SÃO LUÍS MARIA CHANNEL 

Partiu em missão para o 
arquipélago de Tonga ( Oceano 
Pacífico) no ano de 1836. 

Levou apenas um crucifixo ao 
peito, um terço no bolso, um 
breviário e dentro dele as estampas 
de Nossa Senhora, São José e 
Santa Filomena 

Junto de seu amigo, encontraram 
uma menina agonizante e depois 
de uma breve instrução deram-lhe 
o batismo com o nome de Maria 
Filomena 

SÃO JOÃO NEPOMUCENO 

Construiu uma Igreja para Santa 
Filomena nos Estados Unidos e 
divulgou sua devoção neste país 

SANTA FRANCISCA XAVIER 
CABRINI 

Sempre carregava consigo uma 
imagem de Santa Filomena 

SANTA MARIA MADALENA 
DE CANOSSA 

Espalhou a devoção de Santa 
Filomena por todo o sul da Itália 
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SANTA MADALENA SOFIA 
BARAT 

 

Pedia ajuda de Santa Filomena em 
suas contrariedades e angústias.  

Uma de suas noviças devia fazer 
uma cirurgia delicada. 

Enquanto o cirurgião foi buscar o 
material necessário,  Santa 
Madalena pediu para a noviça fazer 
a promessa de partir para missões 
na América caso conseguisse a 
cura.  

Quando o cirurgião voltou a noviça 
estava curada. 

Santa Madalena atribuiu a cura a 
Santa Filomena, que ela mandara 
invocar. 

 

 

 

SÃO PEDRO JULIÃO EYMARD 

 

Foi curado por santa Filomena em 
1854 depois de uma novena feita 
em sua honra.  

Graças à esta cura conseguiu 
cumprir sua preciosíssima missão 
em honra ao Santíssimo 
Sacramento 

BEATA ANA MARIA TAIGI   

Recebeu a graça da cura de uma 
de suas sobrinhas por intercessão 
de Santa Filomena.  

Invocava todas as noites a gloriosa 
Santa Filomena, e fazia sua família 
invocá-la também.  
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BARTOLO LONGO 

Grande devoto de Santa Filomena. 

Em 1896 escreveu “Vida de Santa 
Filomena Virgem e Mártir” baseado 
nos escritos da irmã Maria Luísa 

 

Ela tinha uma imagem de Santa 
Filomena em sua casa e durante 
toda sua vida divulgou a devoção a 
Santa Filomena.  

Na hora de sua morte, após ter 
dado o último discurso a seus 
filhos, recomendou seus filhos à 
proteção de Santa Filomena 

 

 

 

SANTO ANÍBAL 

Disse: Santa Filomena tornou-se 
famosa pelos grandes milagres que 
o Senhor tem trabalhado através 
dela 

SERVO DE DEUS ANDRÉ 
FILOMENO 

Por muitos anos percorreu as 
cidades do Chile levando um 
grande quadro de Santa Filomena. 

Ele também compôs orações e 
hinos em homenagem a Santa 
Filomena.  

Morreu em Santiago em 1853. Dois 
anos depois, seu corpo, encontrado 
em estado puro, foi sepultado na 
Igreja de seu mosteiro, no altar de 
Santa Filomena. 
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O SANTUARIO 
MIRACULOSO DE 
MUGNANO 

O Santuário de Mugnano fica na Itália, 
lá estão as relíquias de Santa 
Filomena.  

As relíquias de Santa Filomena foram 
descobertas nas catacumbas de Santa 
Priscila no ano de 1802. 

Padre Francisco da cidade de 
Mugnano após uma visita a Roma no 
ano de 1805 sentiu um chamado para 
levar as preciosas relíquias para a sua 
cidade 

Este fato que foi confirmado após o 
padre Francisco receber uma cura por 
intercessão de Santa Filomena.  

As relíquias de Santa Filomena saíram 
de Roma e foram para Mugnano. 

 

Muitas graças e milagres começaram a 
acontecer.  

Aconteceram muitas graças físicas e 
espirituais. 

 

 

Além disso no Santuário de Mugnano, 
que tem as relíquias de Santa 
Filomena acontecem fenômenos 
miraculosos, como por exemplo com o 
Sangue de Santa Filomena e sua 
Imagem Milagrosa  

O SANGUE DE SANTA 
FILOMENA  

O sangue de Santa Filomena não está 
liquido, mas completamente seco, 
tendo a aparência de cinzas.  

Está guardado em um pequeno vaso 
de cristal.  

Os visitantes conseguem ver com 
nitidez 

 

Esse milagroso sangue de 
Santa Filomena se modifica e se 
transforma milagrosamente. 
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TRANSFORMAÇÕES DO 
SANGUE 

Padre Paulo Sullivan conta que viu o 
sangue de Santa Filomena se 
transformar e aparecerem pedras 
preciosas, rubis e esmeraldas, 
pedaços de ouro e partículas de prata 
misturadas com sangue. 

Em outros casos apareceram 
partículas pretas ao sangue que são 

consideradas como sinal de alguma 
fatalidade ou pressagio de desgosto ou 
aflição.  

Este sinal aconteceu com Papa PIO IX 

que foi venerar o sangue de Santa 
Filomena e viu a transformação do 
sangue. 

A transformação se concretizou com as 
amarguras e sofrimentos que o Papa 
PIO IX teve em seu pontificado. 

O sangue também pode assumir o 
aspecto de terra preta, o que denuncia 

à indignidade da pessoa que está 
venerando a relíquia.  

Isso aconteceu com um padre que 
levava uma vida errada e contraria ao 
sacerdócio.  

Quando ele ajoelhou para beijar o 
relicário com sangue, este se tornou 
todo negro e logo que o padre saiu o 

sangue voltou a sua aparência normal.  

 

Estas extraordinárias transformações 
do sangue foram observadas por 
multidões de fieis e declaradas 
autenticas pelas autoridades 
eclesiásticas. 

A IMAGEM MILAGROSA 

Ao lado esquerdo da Igreja, existe uma 
figura de cera que contem as relíquias 
de Santa Filomena.  

Está em um local, que contém uma 
placa de cristal, que permite ao 
visitante ver a imagem perfeitamente.  

A imagem é vestida com riquíssimas 
roupagens, tem em um dos dedos da 
mão direita um anel de ouro maciço 
enviado por SÃO PIO X 

A imagem, assim como o sangue, 
passa por transformações 
extraordinárias.  
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Quando o artista fez a imagem, ela não 
estava muito bem feita: o rosto era 
tosco, as faces de uma cor branca 
doentia, os lábios grossos, e a boca 
parecia contrair-se num ríctus.  A 
posição da imagem também não era 
boa.  

A chave guardou-se em Nápoles.  

A primeira transformação ocorreu 
depois que as relíquias de Santa 
Filomena chegaram a Mugnano.  

No dia 29 de setembro a imagem foi 
colocada em um altar que estava 
pronto e reservado e para surpresa de 
todos ocorreram mudanças na 
imagem, apesar dos selos estarem 
intactos e a chave estar guardada em 
Nápoles. 

 

MAIS TRANSFORMAÇÕES 

A desastrada posição da imagem se 
mudou para uma mais graciosa, a cor 
do rosto passou a ser de um tom 
delicado e brilhante; e o feio esgar da 
boca deu lugar a um agradável sorriso. 

O feitio da figura tornou-se elegante.  

O cabelo, as mãos e a posição das 
setas também se modificaram.  

A segunda transformação ocorreu vinte 
anos depois. 

Em 1824, a primeira urna foi 
substituída por outra mais bonita.  

O cabelo de novo se tinha modificado e 
era mais abundante.  

Os olhos abriam-se várias vezes 
durante as devoções públicas.  

Os pés foram se estendendo por si 
próprios até tocarem a extremidade 
da urna. 

A 27 de maio de 1892, a estátua 
novamente mudou na presença de 
toda uma peregrinação e foi 
devidamente autenticado pelas 
autoridades eclesiástica.  

Padre Sullivan viu a imagem mudar de 
cor muito frequentemente, passando 
de pálida para um ligeiro rubor e de 
novo para uma vermelhidão.  Os lábios 
estavam algumas vezes comprimidos e 
outras vezes estava aberto. 

Não tem como alguém fazer alguma 
interferência externa, por que a estátua 
se conserva no seu cofre, resguardada 
por uma espessa chapa de crista, 
fechado com três chaves, cada uma 
das quais em poder de três 
autoridades diferentes. Uma destas é o 
próprio bispo de Noela 
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SACRAMENTAIS DE 
SANTA FILOMENA 

CORDÃO DE SANTA 
FILOMENA 

São João Maria Vianney,o Cura 

d”Ars, foi o maior divulgador do uso do 
Cordão de Santa Filomena.  

 

O Papa LEÃO XIII aprovou o uso do 
Cordão em 1893 e concedeu 
indulgências a todos os que o usarem 
e rezarem esta oração: 

ORAÇÃO PARA QUEM USA O 
CORDÃO 

“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.” 

QUEM PODE FAZER O 
CORDÃO 

Qualquer um pode fazer o cordão de 
Santa Filomena 

COMO DEVE SER FEITO 

Basta que tenha as seguintes 
características: 

- cordão com fios de linho, lã ou 
algodão,  

-com as cores vermelha e branca 
entrelaçadas e nas mesmas 
medidas;   

-em uma de suas extremidades tem 
3 nós e na outra tem 2 nós 

SIGNIFICADO DO CORDÃO 

O branco representa sua pureza e 
virgindade   

O vermelho simboliza o seu martírio 

QUANTIDADE DE NÓS 

Em uma das pontas tem 3 nós em 
honra da Santíssima Trindade por cuja 
glória a Santinha renunciou à vida  

E na outra ponta tem 2 nós 
simbolizando a pureza e o martírio de 
Santa Filomena!   

No total são 5 nós, que representam 
as Chagas de Nosso Senhor Jesus 
Cristo 
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POR QUE USÁ-LO: 

O cordão deve ser usado: 

-por todos que querem eleger Santa 
Filomena como sua protetora  

-para pedir seu auxílio contra males 
físicos e espirituais,  

-para pedir o crescimento da pureza e 
das virtudes e a graça de cada vez 
mais conseguir imitá-la em seu amor a 
Deus e a Nossa Senhora.  

-contra males e acidentes de qualquer 
espécie 

O cordão também pode ser usado 
pelos doentes, pelos aflitos e pelos que 
se encontram em luta contra tentações 
perigosas.   

Crianças cingidas com o cordão de 
Santa Filomena são preservadas de 
inúmeros males e acidentes.  

Que benção fariam as mães se 
cingissem o cordão em seus filhos. O 
sacramental opera nestes casos 
admiráveis resultados.  

 

COMO USÁ-LO? 

O cordão pode ser usado na cintura, 
no braço ou na perna. 

BENÇÃO DO CORDÃO 

Qualquer padre pode realizar a benção 
do cordão de Santa Filomena, com a 
seguinte fórmula:   

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." 

INDULGÊNCIAS PLENÁRIAS 
AO QUE USAM O CORDÃO 

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. 
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ALGUNS EXEMPLOS DO PODER DO 
CORDÃO DE SANTA FILOMENA 

1-A superiora de um convento afirma: 

“Santa Filomena é verdadeiramente 
milagrosa. Durante os últimos quatro 
anos, tenho dado o seu cordão a um 
grande número de doentes, incluindo 
alguns membros de nossa própria 
comunidade.  

Todos se curaram, excetuando apenas 
dois ou no máximo três; e nestes 
últimos casos, parecia bem evidente 
que a melhor coisa para eles era irem 
para Deus. 

2-A Madre Superiora do Convento da 
Reparação declara:  

“Há uns poucos anos que eu recorro a 
Santa Filomena em todas as minhas 
aflições. Estive ameaçada de sofrer 
uma operação de muita gravidade, 
mas cingi o seu cordão, e graças a 
Deus não precisei mais ser operada. 
Agora imploro a ela por tudo. 

 

 

3-Um sacerdote declara:  

Estive muito doente e tinha sérios 
motivos para recear as mais graves 
consequências do meu mal. Coloquei o 
cordão de Santa Filomena e fiz a 
promessa de promover a sua devoção. 
Foi o bastante, logo no mesmo dia me 
senti capaz de me levantar.  

4- Uma religiosa conta: Uma das 
nossas educandas caiu perigosamente 
doente, e ameaçavam-na as mais 
graves complicações.  

Colocamos o cordão de Santa 
Filomena à pequenina padecente, que 
experimentou alívios, e dentro de 
poucas horas, todo o perigo tinha 
desaparecido. 

5- Flores da Cunha diz que por meio 
do milagroso cordão de Santa 
Filomena, consegui a cura do marido, o 
qual estava tuberculoso em último 
grau, com hemoptises muito fortes e 
constantes 

São inúmeros e inúmeros relatos, que 
mostram como o cordão de Santa 
Filomena é poderoso!   

Muito eficaz em enfermidades, as mais 
variadas possíveis e uma arma 
poderosa contra as tentações da carne 
e crescimento das virtudes e da 
pureza.  

É um sacramental que demonstra 
nossa escolha, admiração e veneração 
por Santa Filomena.   
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ÓLEO DE SANTA 
FILOMENA 

COMO USAR 

O óleo de Santa Filomena é muito 
eficaz, deve ser usado com fé e 
confiança  

-para a obtenção de alguma graça ou 
milagre, passando-o com o sinal da 
Cruz no lugar desejado com orações 
próprias a Santa Filomena ou a Nossa 
Senhora.  

  

-também pode ser usado diariamente 
para santificação, pedindo a proteção e 
intercessão de Santa Filomena para 
cada dia, pedindo o aumento das 
virtudes e vitória nas tentações; 
principalmente as relacionadas a 
pureza.  

São muitas e muitas as graças  e 
milagres do óleo de Santa Filomena  

Existem todos tipos de cura, quem 
unge os olhos e recupera a vista; quem 
unge os membros e os movimentos 
voltam.  

São milagres e graças de todos os 
tipos.  

COMO PREPARAR? 

Colocar o óleo para queimar em frente 
de sua imagem ou estampa, enquanto 
se faz uma oração (Ex:  Santo Terço 
ou Santo Rosário e alguma oração a 
Santa Filomena)  

Depois retira-se o óleo da lamparina 
que esteja iluminada.  

EXEMPLOS DO PODER DO OLÉO 
DE SANTA FILOMENA 

Desde o início da devoção a Santa 
Filomena no Santuário em Mugnano 
aconteceram muitos prodígios.  

--Uma pobre mãe molhou um dedo no 
azeite da lâmpada que iluminava Santa 
Filomena e com ele ungiu os olhos de 
um filho pequenino que era cego por 
causa da varíola 

No momento que a mãe lhe ungia as 
pálpebras, a criancinha 
instantaneamente recuperou a vista.  

Só em São José do Rio Preto, Santa 
Filomena já realizou muitas e muitas 
graças por meio do óleo: cura de 
fungo, de tireoide, dengue, dores na 
perna, queda de bicicleta, dor de 
cabeça, dor de joelho, unha encravada, 
dor nas costas; doenças que não 
tinham conseguido ser diagnosticados 
pelos médicos, diminuição da pressão, 
cura de trombose, problemas no 
intestino, coração, entre muitos outros. 
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COROINHA DE SANTA 
FILOMENA 

 

A coroinha de Santa Filomena é 
formada por contas 
brancas(representam a virgindade de 
Santa Filomena) e contas 
vermelhas(representam o seu martírio). 

COMO REZAR A 
COROINHA 

1 CREDO, 3 PAI NOSSOS, 13 
AVE MARIAS 

3 PAI NOSSOS - Tem três contas 
brancas em honra da Santíssima 
Trindade, que Santa Filomena  
renunciou sua própria vida para dar 
glória à Trindade.  

13 AVE MARIAS - As contas 
vermelhas são 13, que significam os 
treze anos, que Santa Filomena viveu 
no mundo.  

Por meio da Coroinha de Santa 
Filomena pode se pedir a graça da 
pureza, virtude tão querida desta 
santinha;  também força e coragem, 
para cumprirmos nosso dever e a 

vontade de Deus, como Santa 
Filomena fez.  

Por meio da Coroinha também se pode 
pedir graças específicas através da 
poderosa intercessão de Santa 
Filomena.  

NOVENAS 

A Novena de Santa Filomena é outro 
importante meio de se pedir 
intercessão de Santa Filomena. 

  

Quando a intenção é muito 
importante, deve-se assistir a 
Santa Missa e comungar 
durante os nove dias.  
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EXEMPLOS DO PODER DAS 
NOVENAS A SANTA FILOMENA 

1--- Um jornalista francês tinha um 
tumor maligno. 

Ele era totalmente desligado da 
religião, só tinha sido batizado  

Ele morava com uma mulher, mas não 
era casado(pecado grave) e não tinha 
contato com a Santa Missa. 

Começaram uma novena a Santa 

Filomena e o homem depois de alguns 
dias, confessou-se, comungou e 
casou!   

A novena continuou e a operação tão 
difícil que precisava aconteceu da 
melhor forma 

Quando deixou o hospital, estava 
curado de corpo e alma.  

 

 

2--- A Senhorita Maria Guião sofria de 
grandes dores de cabeça, com 
sintomas da mais grave espécie e foi 
consultar o melhor médico da cidade.  

Durante a consulta, caiu de repente, 
como morta.   

O médico chamou para uma 
conferência o seu colega e depois de 
um minucioso exame, disse: “ Não 
tenho esperanças nenhuma.  

Perdeu o uso da razão, e receio muito 
um deslanche fatal. Não posso dar a 
menor esperança de uma cura 
definitiva. A razão está 
irrevogavelmente perdida; e tanto 
quanto é possível prever, também não 
há nenhuma probabilidade que possa 
resistir. 

Foi levada para a casa de um amigo, 
entre a vida e a morte.  

Um amigo, que sabia da devoção à 
Santa Filomena fez uma promessa em 
seu nome.  

Pela manhã já estava melhor.  

O amigo fez uma nova promessa, de 

uma novena de Missas ditas em 

Mugnano, e ofereceu uma generosa 
esmola.  

Os resultados foram maravilhosos, e 
os médicos não acreditavam na cura. 
Recuperou a saúde em absoluto.     

- Uma jovem professora inglesa em 
Madri teve uma grave doença.  
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O médico dizia que ela só salvaria a 
vida se fosse passar uma temporada 
na Inglaterra.  

Mas e o dinheiro para a viagem?  

Para o arranjar, a professora fez uma 

novena a Santa Filomena.  

Pouco tempo depois, encontrou uma 
nota de 1000 pesetas. Procurou por 
todos os meios achar o dono. Entregou 
o caso à polícia, que lhe disse que a 
podia guardar. Era justamente a 
quantia de que ela precisava. 

MEDALHAS  

Como os demais objetos, as medalhas 
tem uma grande eficácia. 

 

 

 

 

 

RELÍQUIAS 

Desde o descobrimento das 
relíquias de Santa Filomena no dia 
25 de maio, inúmeras graças e 
milagres ocorreram por intercessão 
de Santa Filomena.  

 

EXEMPLOS DO PODER DAS 
RELÍQUIAS DE SANTA 
FILOMENA 

1--- Um dia duas senhoras procuraram 
o padre Paulo Sullivan, para dizerem 
que uma criança estava muito doente e 
pediram a relíquia de Santa Filomena, 
que foi emprestada.   

Quando chegaram a criança estava 
doentinha e agonizando 
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Os dois médicos que estavam lá 
disseram que não havia nenhuma 
esperança  e até a preveniram de que 
o fim estava próximo.  

As duas senhoras colocaram neste 
instante as relíquias junto da criança 
doente, que já estava com o rosto 
pálido 

Dentro de poucos minutos a reação 
aconteceu: os olhos abriram-se, a 
respiração voltou ao normal e a criança 
começou a brincar.  

Santa Filomena mais uma vez triunfara 
da morte! 

2--- Uma das pessoas que assistiram a 
esta cena suplicou que emprestasse a 
relíquia de Santa Filomena para levar a 
uma amiga que se encontrava também 
quase à morte.  

Sofria de um tumor fatal, e o seu 
médico havia dito para ficar preparado 
porque a qualquer momento poderia 
chegar a sua hora  

A pessoa levou a relíquia colocou-a 
junto da doente e ela se recuperou  

3--A Senhora Maria José Raymundo 
sofreu horrivelmente durante quatro 
anos de uma doença gravíssima nos 
ossos, chamada osteomalácia.   

Tinha dores intensas em toda a parte 
do corpo, os ossos estavam frágeis. 

Não podia fazer qualquer movimento.   

Tinha sete costelas partidas, dois 
braços partidos, a clavícula direita 
partida e outros ossos gravemente 
danificados.   

Tinha consultado 14 dos mais 
conhecidos médicos de Lisboa, 
Coimbra e Porto e todos declararam 
que a doença era absolutamente 
incurável  

 

Fez uma novena a Santa Filomena, 
mas sem resultado. Perseverante, 
começou uma segunda novena e no 
primeiro dia, Santa Filomena deu-lhe 
um sinal, três fortes PANCADAS. 

Cada vez sua doença piorava, já 
estava no grau máximo, a doença 
atacava a cabeça, de forma que a 
morte era iminente.  A família pediu 
aos padres, que rezassem pela doente 
nove Missas em honra a Santa 
Filomena.  

O marido, Senhor Raymundo, foi rezar 
diante da estátua de Santa Filomena, e 
ficou assombrado ao ver o rosto da 
imagem muito corado e os olhos 
brilhantes.  
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Cheio de comoção, começou a 
soluçar, disse – ‘A mãe será 
curada.’ 

Depois de administrar a Santa 
Comunhão, o padre tocou a doente 
com a relíquia de Santa Filomena.  

A Senhora Maria José foi instantânea e 
perfeitamente curada! Já não sentia as 
dores horríveis que tinha tido durante 
anos. Podia mover-se sem 
dificuldades. 

Quando o médico viu, ficou pasmo! 
‘Minha senhora, que tratamento 
seguiu?’  

‘Não fiz tratamento nenhum, doutor, o 
meu único tratamento é rezar a Santa 
Filomena’ 

Uma nova radiografia mostrou uma 
cura perfeita e completa. 

Os ossos estavam perfeitamente 
calcificados, perfeitamente unidos e 
direitos. 

Os médicos que a tinham tratado 
recusaram-se a crer na cura até irem 
ver a Senhora Maria José em sua 
casa.      

Todos declararam que a cura era 
estupenda. Viram as sete costelas, a 
clavícula direita, os braços e os outros 
ossos perfeitamente unidos e direitos, 
sem vestígios das dores.  

Esta cura maravilhosa e tão 
autenticada causou a maior 
surpresa em toda classe médica de 
Lisboa 

QUADROS DE SANTA 
FILOMENA 

 

Através da veneração dos quadros de 
Santa Filomena tem se conseguido 
graças preciosas. 

Ás vezes pode ser difícil encontrar um 
quadro de Santa Filomena pronto para 
comprar, mas pode se fazer um, basta 
imprimir uma imagem de Santa 
Filomena ou revelar uma foto com sua 
imagem e enquadrá-la, coloca-la em 
um porta-retrato, em uma moldura; se 
quiser, até enfeitá-la.  
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Muitos benefícios tem sido concedidos 
àqueles que conservam uma lâmpada 
acessa diante do quadro, ainda 
mesmo, que só acedam durante um 
dia de cada semana. 

É muito útil colocar estes quadros perto 
de doentes e mostrar as vantagens de 
se rezar com confiança diante do 
quadro. Curas sem números já se 
produziram assim.  

Agrada muito Santa Filomena oferecer 
quadros, imagens e estátuas suas à 
Igrejas ou conventos, onde se possa 
estabelecer um centro de devoção.  

Muitos dos grandes santuários 
surgiram deste simples início. 

EXEMPLOS DO PODER DOS 
QUADROS DE SANTA FILOMENA 

--- O cunhado do padre Paulo Sullivan 
sofreu durante muitos anos de uma 
fraqueza no peito, teve sérios ataques, 
sua vida já estava em perigo.  

O médico avisou que não havia mais 
esperanças. 

No quarto do enfermo foi colocado um 
grande quadro com a imagem de 
Santa Filomena, e diante dela uma 
lâmpada acessa.  

Com a chegada do quadro de Santa 
Filomena começaram muitas graças 
físicas e espirituais sobre o doente que 
se recuperou e sobre toda a família 

 

IMAGEM DE SANTA 
FILOMENA 

As imagens também são um 
importante meio de se venerar Santa 
Filomena e pedir sua proteção.  

Como seria bom se em cada casa 
tivesse uma imagem de Santa 
Filomena, se déssemos uma imagem 
de Santa Filomena para amigos, 
familiares e paróquias. 

  

EXEMPLOS DE EFICÁCIA DA 
IMAGEM DE SANTA FILOMENA 

--Uma pobre senhora da cidade de 
Braga, costuma sofrer muito por causa 
dos partos que tinha tido: porque ou 
seus filhos nasciam mortos ou morriam 
logo após nascer.   
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Descobriu que ia ser mãe novamente e 
colocou toda sua confiança em Santa 
Filomena. 

Chegou o momento do parto, a criança 
nasceu e a mãe perguntou a parteira, 
que respondeu:  

“ Tal como todos os outros: morto ou 
quase morto. Não pode haver 
esperança de o salvar” 

Então, a desolada mãe pediu que 

tocasse a criancinha com a imagem 

de Santa Filomena.  

Imediatamente, o bebê começou a 
chorar e em pouco tempo já estava 
completamente bem 

 

 

 

DIVULGAR A DEVOÇÃO A 
SANTA FILOMENA 

Outro meio muito eficaz de conquistar 
o amor e o interesse da querida 
santinha é divulgar sua devoção e 
tornar o seu milagroso poder 
conhecido por toda parte.  

A maneira mais fácil é distribuir 
material sobre a vida/ história de Santa 
Filomena para o maior número de 
pessoas 

Aqueles que divulgarem sua devoção 
podem ter certeza de obter a sua 
proteção poderosíssima.  

EXEMPLOS DO PODER EM 
DIVULGAR A DEVOÇÃO A SANTA 
FILOMENA  

Exemplo: Um homem de Lisboa teve a 
maior aflição de sua vida: sua querida 
esposa enlouqueceu depois de 20 
anos de casados.  

Preocupado, consultou um 
especialista, que disse que a sua 
esposa sofria de uma loucura muito 
grave e incurável.  

Deveria ir para uma casa de saúde.  

O marido, não se conformava, e 
consultou mais 22 especialistas, que 
infelizmente confirmaram que a loucura 
era incurável.  
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O marido voltou-se para Santa 
Filomena, colocou toda sua confiança 
nela.  

Também prometeu espalhar a sua 
devoção, distribuindo a vida de Santa 
Filomena. Distribuiu então cem livros 
‘Santa Filomena, a Grande Milagrosa’.  

Graças a intercessão de Santa 
Filomena, a esposa foi curada. Isto 
casou a surpresa de todos os médicos.  

ARQUICONFRARIA 
UNIVERSAL DE SANTA 
FILOMENA 

O QUE É A ARQUICONFRARIA 

UNIVERSAL DE SANTA FILOMENA? 

É a família de Santa Filomena na 

Terra 

A Arquiconfraria Universal de Santa 

Filomena é uma organização católica 

criada com o objetivo de fomentar a 

devoção à Santa Filomena, bem como 

estabelecer e manter laços entre a 

grande família filomeniana. 

 

Como a sua própria designação 

(Universal) indica, está implantada por 

todo o mundo, em muitos países dos 

cinco continentes, assim como seus 

privilégios e graças.  

Ou seja, a Arquiconfraria de Santa 

Filomena é um meio de pertencermos 

à família de Santa Filomena na Terra, 

buscarmos o crescimento no amor à 

tão querida Santinha, buscar imitá-la e 

sua proteção e intercessão.  

Além de obter diversas graças, 

bênçãos e indulgências por meio da 

Arquiconfraria, aprovada pela Igreja. 

SOBRE A ARQUICONFRARIA 

UNIVERSAL DE SANTA FILOMENA. 

*DIREITOS* 
 
1. Será oferecido para o inscrito todo 
mês uma Santa Missa no Santuário de 
Mugnano, a cada segunda sexta-feira 
do mês. (Mesmo após o falecimento 
do inscrito, a Santa Missa continuará 
sendo oferecida por sua alma)  
 
2. Os membros compartilharão todos 
os benefícios recebidos através das 
orações ditas no Santuário em 
Mugnano. 
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3. Os membros que são os mais 
zelosos em trazer novos membros para 
se juntarem à Arquiconfraria e que 
mostram interesse pela propagação do 
culto serão chamados de zelotes. 
 

*PRIVILÉGIOS* 
 
1. Nas condições estabelecidas pela 
Igreja (confissão, comunhão e oração 
para o Romano Pontífice), a 
indulgência é adquirida no dia em que 
o Cordão é usado, desde que tenha 
sido abençoado. 
 
2. Também se recebe  indulgência  nos 
dias 10 de janeiro, 25 de maio, 10 de 
agosto, 11 de agosto e 13 de agosto, 
dias relacionados à Santa Filomena.  
 
a. 10 de janeiro: nascimento de Santa Filomena; 

b. 25 de maio: encontro das relíquias  Santa 

Filomena; 

c. 10 de agosto: celebração da transladação do 

corpo e do martírio de Santa Filomena; 

d. 11 de agosto: festa litúrgica de Santa 

Filomena; 

e. 13 de agosto: celebração do nome de Santa 

Filomena 

 
 

*DEVERES* 
 
1. Os membros devem sempre usar, 
amarrados ao redor de seu corpo ou 
sempre com eles, o Cordão da Santa 
abençoado pelo Rev. Reitor do 
Santuário ou por qualquer sacerdote 
autorizado. 
2. Os membros devem ler e encorajar 
os outros a ler, a Vida de Santa 
Filomena. 
3. Os membros devem recitar todos os 
dias, dentro dos limites, a Pequena 
Coroa de São Filomena. 
4. Os membros devem receber (dentro 
do possível) a Santa Comunhão em 10 
de janeiro, 25 de maio e 10, 11 ou 13 
de agosto. 
 
COMO SE INSCREVER? 

https://www.youtube.com/watch?v=T
QJXfa8IPiI&t=108s 

Vídeo Arquiconfraria Universal de 
Santa Filomena –  Canal Ricardo 
PioMaria

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TQJXfa8IPiI&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=TQJXfa8IPiI&t=108s
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MAIS SOBRE A DEVOÇÃO A 
SANTA FILOMENA 

DEVOÇÃO DE SANTA FILOMENA 
NAS IGREJAS 

A própria Santa Filomena ajuda na 
implementação de sua devoção nas 
paróquias.    

Ela mesma realiza todo tipo de graças 
e milagres para que sua devoção 
cresça entre os fieis.  

Muito facilmente pode se estabelecer a 
devoção de Santa Filomena em 
paróquias.  

Abaixo estão alguns exemplos de 
como a devoção a Santa Filomena se 
enraizou em uma Igreja e se 
popularizou através de simples ações 
de fieis ou padres 

 

 

 

 

PARIS  

Em Paris, a devoção começou de uma 
forma simples, graças a um homem 
que ofereceu a Igreja de São Gervásio 
uma imagem de Santa Filomena, esta 
mesma foi exposta a veneração dos 
fiéis e muitas graças ocorreram. 

O povo tornou-se devoto e as curas e 
conversões tornaram-se frequentes, 
assim como as graças físicas e 
espirituais.  

SEMPIGNY 

Em Sempigny, em 1830, em uma 
pobre paróquia, o arcebispo mandou 
para lá uma relíquia de Santa 
Filomena, em pouco tempo, ocorreram 
maravilhosas graças e extraordinários 
prodígios ao povo da região, que cada 
vez mais começava a ir para 
Sempigny. 

THIVET 

Thivet é mais um centro de devoção a 
Santa Filomena, que foi introduzido por 
um rapaz 

Estava ele gravemente doente e os 
médicos não conseguiam curá-lo. 
Vendo-se incapaz de fazer a jornada a 
Ars, pediu a um padre, que fosse por 
ele até a cidade de Ars pedir sua cura.  

Este padre foi e dirigiu-se até o túmulo 

do padre São João Maria 
Vianney.  
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Ouviu uma voz que disse que o 
enfermo seria curado se passasse a 
venerar Santa Filomena no local onde 
vivia.  

Imediatamente começou a divulgar a 
devoção a Santa Filomena, logo 
milagrosamente recuperou a saúde 

Não só ele recebeu graças, mas 
naquele local começaram a acontecer 
benefícios e graças de todo tipo. 

 

BRASIL 

Em 1972 foi construída a capela Reino 
do Céu e a lindíssima gruta de Nossa 
Senhora de Lourdes, no Jardim Santa 
Bárbara em São Mateus, que tem 
Santa Filomena como  padroeira 

Lá começaram a acontecer tantos 
milagres com o óleo retirado da 
lamparina de Santa Filomena, que a 
sua devoção se propagou rapidamente 
por todo Estado de São Paulo e por 
todo o Brasil. 

Esta capela foi abençoada por D. 
Luciano Mendes de Almeida 
 

Muitos sacerdotes vão celebrar a 
Santa Missa pedir e agradecer graças, 
entre eles, D. Ernesto de Paula bispo 
emérito de São Paulo e o Padre 
Afonso Rodrigues.  

Estes são apenas alguns dos 
exemplos..  

Para se ter tantas graças, conversões, 
santificações basta incentivar a 
devoção a Santa Filomena nas Igrejas.  

COMO TER A DEVOÇÃO DE 
SANTA FILOMENA NA IGREJA 

Para ocorrer a devoção de Santa 
Filomena nas Igrejas é muito fácil, 
ocorre por gestos simples 

-Basta que os fieis doem um quadro, 
uma imagem de Santa Filomena para 
sua Igreja, doem também um livro com 
os milagres e graças que Santa 
Filomena.  

Estas simples iniciativas são 
suficientes, depois Santa Filomena faz 
o trabalho para que a devoção se 
espalhe entre os fíeis  

-Ou então que o sacerdote tome a 
iniciativa de colocar uma imagem de 
Santa Filomena em sua Igreja, que ela 
mesma fará o resto. 

Que graça, se fossem celebradas 
Missas em seu favor, em cada dia 10 
de cada mês; quantas e quantas 
graças não ocorreriam.  
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Se sua imagem fosse exposta, se suas 
orações fossem rezadas. Se seu óleo 
ou seu cordão fossem distribuídos.  

A própria Santa Filomena se 
encarregaria de fazer difundir sua 
devoção por meio das mais variadas 
graças e bênçãos.  Aumentando ainda 
as virtudes e a pureza nos fiéis.   

Podemos dizer isto, porque é assim 
que Santa Filomena age, foi assim em 
toda a história, por todo o mundo e em 
tantos lugares do Brasil 

 

O QUE SANTA FILOMENA 
FAZ NAS ESCOLAS.  

A devoção de Santa Filomena se 
desenvolve rapidamente nas escolas.  

Em pouco tempo, rapazes e jovens 
aprendem a amá-la e Santa Filomena, 
por sua vez, realiza todo tipo de graças 
para seus jovens devotos 

 

Em São José do Rio Preto, Santa 
Filomena já operou das mais variadas 
formas entre os alunos: cura de fungo, 
de tireoide,  dengue, dores na perna, 
queda de bicicleta, dor de cabeça, dor 
de joelho, unha encravada, dor nas 
costas, alunos que conseguiram ir bem 
em provas e recuperações; doenças 
que não tinham conseguido ser 
diagnosticados pelos médicos, etc. 

Que bem fariam os professores, 
coordenadores e diretores em colocar 
os seus colégios sob a proteção de 
Santa Filomena, entronizando a sua 
imagem em um lugar onde as crianças 
pudessem visitá-la facilmente. 

Santa Filomena tem salvado muitas 
escolas, através de sua intercessão: 

-leva noviças aos conventos onde o 
seu número é insuficiente;  

-leva professores às escolas onde eles 
são necessários;   

-encontra recursos para àqueles 
colégios que estão com dificuldades 
econômicos,  

-também frequentemente enche as 
escolas com alunos    

-auxilia o colégio a se manter firme 
mesmo contra toda a posição anti-
clerical da sociedade 
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EXEMPLOS DA INTERCESSÃO DE 
SANTA FILOMENA NAS ESCOLAS 

--- O Bispo de Maliapor, Patriarca das 
Índias Orientais disse:  “Aprendi 
realmente a amar Santa Filomena, e 
estou-lhe gratíssimo. Tem –me dado 
muitas provas de sua poderosa 
intercessão.  

 

O Bispo continua: “Uma vez, eu estava 
com uma necessidade enorme de 
fundos para o meu Colégio 
Missionário, e ela alcançou-me nada 
menos do que a quantia de 20.000 
escudos.  

Outra vez, tínhamos de proceder a 
importantes melhoramentos no Colégio 
de Cucujães, e este fato, infelizmente, 
ameaçava ser a causa de sérios 
inconvenientes. Prometi a Santa 
Filomena que, se ela me ajudasse e 
tivéssemos os  melhoramentos 
concluídos em certa data, eu faria 
reabrir um oratório que tinha sido 
fechado, e o consagraria à sua 
devoção.  

Ela fez tudo quanto lhe pedi, e eu, pela 
minha parte, abri o oratório e 
consagrei-o à sua invocação”  

CASTIGO AOS QUE NÃO CUMPREM 
PROMESSAS 

Santa Filomena é maravilhosa e 
concede as graças físicas e espirituais 
a todos que pedem com fé e confiança   

Ela recompensa a todos que divulgam 
sua devoção. 

Mas também é justa e castiga aos que 
não cumprem suas promessas 

EXEMPLOS 

1--- O padre Sebastião Bowden relata 
que uma mulher casada, sofria de uma 
doença incurável havia 12 anos.  

Parou em frente a um quadro de Santa 
Filomena e suplicou:  

Minha Santa, se sois tão poderosa 
perante Deus, livra-me desta doença, e 
eu vos prometo estes e aqueles 
adornos de ouro, e muito 
principalmente um que custa dez 
ducados. 

Apenas acabou a promessa, 
imediatamente se sentiu curada: e ela 
mesmo divulgou a graça. 

Depois, durante três meses, recusou-
se a cumprir a promessa.  O marido 
tentava convence-la a cumprir a 
promessa.  

Por fim, em vez, de oferecer o adorno 
que prometera à Santa Filomena, 
mandou-lhe outro que custava apenas 
dois ducados.  
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Neste mesmo instante a doença voltou 
com muito mais forças 

E nem todas as orações foram 
suficientes para ajuda-la 

 

2--Um eclesiástico de Ascoli, na Itália, 
recebeu uma relíquia de Santa 
Filomena, da mão de uma senhora, 
que lhe pediu para divulgar a sua 
devoção. 

Ele, porém guardou a relíquia e a 
deixou guardada, também não 
emprestou ao bispo, que desejava 
expor a relíquia em uma festa solene 
de Santa Fiomena.  

Esta sua recusa foi muito discutida e 
avisaram que ele poderia sofrer um 
castigo. Respondeu que não tinha 
medo algum dos santos.  

No dia 3 de maio de 1832  sua vista foi 
desaparecendo e ele foi ficando cego.  

O eclesiástico lembrou-se de Santa 
Filomena e que não emprestou as 
relíquias, que havia prometido divulgar.  

A sua mãe procurou o relicário e 
começou rezar para Santa Filomena, 
com profunda devoção e tomou a 
relíquia para benzer sua vista. 

A visão voltou completamente. Contou 
todo caso ao bispo e passou a ser um 
grande divulgador da devoção a Santa 
Filomena. 
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CASTIGOS AOS QUE ZOMBAM DE 
SANTA FILOMENA 

Santa Filomena faz de tudo para ajudar 
as almas, mas para isto é preciso ter 
fé, confiança, carinho e respeito. 

Existem casos que mostra o que 
acontece com quem zomba ou destrata 
Santa Filomena: situações de doença, 
pobreza e até a morte 

 

EXEMPLOS 

--- Dois homens muito ricos , que 
viviam em Nápoles reivindicaram uma 
aldeia 

Nesta aldeia viviam pobres 
camponeses, que começaram pedir 
ajuda de Santa Filomena. 

Os dois irmãos ganharam a casa; os 
pobres da aldeia continuaram 
recorrendo a Santa Filomena.  

Os irmãos zombavam dizendo: nós 
veremos agora o que Santa Filomena 
faz por vocês. Vamos nos estabelecer 
hoje  mesmo lá na terra e depois verão 
se Santa Filomena o livra de alguma 
coisa. 

Uma das aldeãs disse: Senhor, 
não ofendam a Santa 

 

O rico irmão disse: Que nos há ela de 
fazer? Continuaram o desdém e 
puseram –se a caminho. 

Chegando ao fim da jornada, o 
carro tombou e ficou preso no 
precipício, depois morreram 
ambos irmãos.  
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PODEROSA 
INTERCESSÃO DE 
SANTA FILOMENA  

Sua intercessão é poderosíssima para 
a obtenção de pureza, para o 
crescimento das virtudes e 
desenvolvimento da santidade e para a 
obtenção de graças e milagres  

A VISÃO DA IRMÃ MARIA LUÍSA 

 

IRMA MARIA LUISA recebeu várias 
vezes a visita de Santa Filomena, em 
uma destas graças, contemplou a 
seguinte cena:  

Em um trono estava Nossa Senhora 
com vestes de ouro e um manto 
celeste de vivas estrelas, em sua fronte 
tinha uma coroa de ouro cravejada de 
pedras preciosas.  

Eis que Santa Filomena se 
aproxima e se ajoelha perante 
Nossa Senhora e lhe suplica: 

“Senhora do Céu e da terra, 
venho pedir-Vos graças”.  

E apresentou-lhe algumas dezenas 
de pedidos para diversas pessoas. 

Nossa Senhora respondeu para 
Santa Filomena: 

“A Filomena, nada se 
nega; sejam-lhe 
concedidas todas as 
graças.” 

A Irmã MARIA LUISA também 
viu ao lado de Nossa Senhora o 
Arcanjo Gabriel, que com uma 
pena de ouro escrevia com 
letras de ouro: 

“Sejam concedidas as 
súplicas apresentadas por 
Filomena”. 

Santa Filomena ergueu-se e com 
reverência disse à Irma Maria Luísa:  

“Vês, peço as graças a Maria e 
por Ela me são concedidas” 

 

 

. 
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São João Maria 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”. 

 

O SINAL PARTICULAR DE 
SANTA FILOMENA  

O sinal de Santa Filomena é uma 

PANCADA seca, forte, como se na 

placa de cristal batesse um copo duro. 

Esta pancada é um sinal muito 

conhecido, dado como especial 
manifestação de seu agrado.  

GRAÇAS E MILAGRES 
PELA PODEROSA 
INTERCESSÃO DE 
SANTA FILOMENA 

1--- Ataques à religião católica estavam 
acontecendo em L... , tanto que foi 
colocada uma bomba numa Igreja, mas 
por felicidade, não causou muitos 
prejuízos.  

Alguns amigos com medo de que estes 
atos continuassem  mandaram um 
telegrama para o Santuário de 
Mugnano, pedindo que imediatamente 
fosse oferecida uma NOVENA de 
Missas a Santa Filomena pela 
salvação de sua Igreja. 

 

No dia em que a novena acabou, uma 
enorme bomba foi descoberta, que 
havia sido colocada em um local 
oculto, completamente fora do alcance 
de todas as vistas.  
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Mas por uma série de coincidências 
extraordinárias, a bomba foi 
descoberta.  

2-- Em uma festa de Santa Filomena, 
um garoto, que tocava os sinos, caiu 
da torre da igreja 

Todos pensavam que ele havia 
morrido, mas ele deu um salto e subiu 
correndo para voltar a tocar os sinos. 
Disse que na queda ficou invocando 
Santa Filomena  

 

3--- Uma menina recebeu o nome de 
Filomena, mas conforme ia crescendo, 
ia ficando doente e não podia andar 

Uma vez passou por sua casa uma 
procissão com a IMAGEM de Santa 
Filomena. 

Quando a IMAGEM passava bem em 
frente sua casa, Filomena recebeu a 
cura, voltou a andar e foi até a 
procissão para surpresa de todos 

4---  Padre Paulo Sullivan teve um 
ataque de pleurisia, acompanhado por 
cruciantes dores, altíssima febre e 
irregulares pulsações.  

Era enorme a porção de líquido que 
estava na pleura, e o caso foi 
considerado gravíssimo.  

Cingiu o cordão de Santa Filomena e 
teve grande confiança na intercessão 
de Santa Filomena.  

Invocava Santa Filomena com 
jaculatórias. Os três médicos que 
foram visita-lo nada puderam fazer. 

Na mais aguda crise da doença, dois 
amigos fizeram a promessa de uma 
NOVENA de Missas no Santuário de 
Santa Filomena, em Muggnano.  

As respostas das orações foram 
imediatas. Quando o médico voltou 
ficou assombrado:  

“Mas o que é isto? O seu pulso está 
hoje regular como um bom relógio 
inglês!  

Deixe-me ver sua temperatura! ... Meu 
caro senhor, não tem hoje febre 
nenhuma.  

Foi feita uma sondagem e já não havia 
líquido na pleura.  

O médico disse: A sua cura, é 
sem dúvida, um milagre! 
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5--- A Irmã Malachy do convento das 
Mercês em L.. diz: “ Tive um grande 
ataque de erisipela, agravado por 
outras complicações graves.  

O meu estado era desesperador, e 
recebi os últimos Sacramentos.  

Santa Filomena foi invocada em 
meu favor, e benzeram-me com 
a sua relíquia. Imediatamente 
declinou a febre, que era de 40 
graus e 2 décimos,e dentro de 
poucas horas a minha 
temperatura era normal; e fui 
considerada livre de perigo. 

 Atribuo-o inteiramente a Santa 
Filomena.  

6-- A BEATA ANA MARIA 
TAIGI  -recebeu a graça da cura de 

uma de suas sobrinhas por 
intercessão de Santa Filomena.  

Invocava todas as noites a gloriosa 
Santa Filomena, e fazia sua família 
invocá-la também.  

 

Ela tinha uma imagem de Santa 
Filomena em sua casa e durante 
toda sua vida divulgou a devoção a 
Santa Filomena.  

Na hora de sua morte, após ter 
dado o último discurso a seus 
filhos, recomendou seus filhos à 
proteção de Santa Filomena 

7--- A Senhora Helena durante dois 
anos ficou sofrendo por causa de uma 
dilatação, que crescia cada vez mais, 
os médicos resolveram fazer-lhe uma 
operação, embora tivessem medo do 
que pudesse ocorrer 

Durante a sua doença, foram feitas 
fervorosas orações a Santa Filomena, 
também foram marcadas muitas 
Missas pela intenção de sua cura, e 
algumas Missas foram oferecidas no 
Santuário de Mugnano.   

O confessor da Senhora Helena deu-
lhe a última absolvição na hora em que 
a delicada cirurgia ia começar.  

A operação foi da maior gravidade por 
causa do grande tamanho do tumor.  

A cirurgia deu certo e a saúde foi 
recuperada 
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8---  Uma jovem senhora foi  pedida 
em casamento e estava  
profundamente feliz.  

Mas sem saber o porque, o casamento 
foi desmanchado 

O padre Paulo Sullivan disse à ela: ‘Vá 
junto da imagem de Santa Filomena, 
na Igreja, e peça à poderosa Santa 
que, se for da divina vontade, afaste 
esse terrível obstáculo. 

Que oração deverei eu rezar? Prometa 
à Santa fazer uma NOVENA de 
comunhões e comece já! 

Depois de pouco tempo, a garota 
disse:  

“Padre, mal comecei a minha novena 
de comunhões em honra de Santa 
Filomena, logo foram vencidas todas 
as dificuldades, em breve nos 
casaremos” 

9--- Uma tarde Padre Paulo Sullivan 
teve a visita da Condessa de G., que 
estava preocupada com várias 
situações.  

‘Padre, é absolutamente impossível 
sair da colisão; tenho de arrostar com 
ela, mas faz-me horror’.  

Porque não tenta recorrer a Santa 
Filomena?  

A Senhora disse: “É inteiramente inútil”  

Experimente em todo o caso, 
prometa à Santa Filomena uma 
NOVENA de comunhões. 

Na manha seguinte recebeu 
positivamente as respostas de suas 
preocupações e todas elas foram 
acabando, resolvendo seus problemas 

 

10-- Quando  Padre Vanderlei Ribeiro 
da paróquia Nossa Senhora do Paraíso 
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. 
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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 uma Santa Missa 
solene todas as segundas feiras 
em Ação de Graças  às 15 horas 

Os exames da biópsia, não 
mostraram nenhuma doença, ele 
estava completamente curado.  

Em Janeiro de 2003 , tinha feito um 
ano que estava 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 têm testemunhos 
de graças alcançadas. 

 

 

 

11--O padre Francisco de Lúcia 

que tinha recebido as relíquias de 
Santa Filomena, desejou divulgar os 
milagres. Escreveu um resumo dos 
principais acontecimentos. Esta obra 
foi vendida rapidamente.  

O padre Francisco querendo guardar 
alguns exemplares para distribuição 
particular, mandou vir de Nápoles os 
que restaram.   

Eram ao todo 225 

Colocou-os sobre uma mesa em 5 
pilhas, das quais cobriu quatro para 
proteger da poeira; a quinta ficou 
descoberta, porque o livro estava 
solicitado.   

Durante 5 ou 6 meses continuou a 
distribuir muitos exemplares (em 
número de algumas centenas, tirando-
os sempre da pilha descoberta, sem 
notar que estava tirando muito mais do 
que os existentes na pilha primitiva.  

Tinha tirado mais de 500. 

Ou seja, Santa Filomena 
multiplicava os livros.  
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SANTA FILOMENA CURA MULHER 
COM AIDS:  

Neusa Maria de Araujo, que mora na 
Alameda Anapurus, 791, em Moema, 
estava com AIDS que seu marido lhe 
transmitiu.  Sucessivos exames foram 
feitos e comprovaram a doença.  

Neusa começou a rezar para Santa 
Filomena e após fazer novos exames 
foi mostrado que ela havia sido curada 
da Aids, graças a intercessão de Santa 
Filomena 

Em agradecimento por este milagre, 
todo os dias 10 de cada mês(dia 
dedicado a Santa Filomena), participa 
da Igreja de São Gonçalo com toda 
documentação médica, para dar seu 
testemunho. 

 

 

 

SANTA FILOMENA E A CURA 
MILAGROSA DE UM BEBÊ 

Em 1997, Gabriela Maria Sanches 
Costa, que mora em Atibaia, descobriu 
que estava grávida, porém seria uma 
gravidez de risco, porque tinha 
diabetes e já tinha perdido uma 
criança.  

A situação se tornou ainda mais 
delicada, quando após fazer o exame 
do Ultra Som, na clinica Tomográfica 
de Atibaia, apareceu o seguinte 
diagnóstico:   

O bebe está com o coração 
aberto, apresenta lesão cerebral 
e problema renal e para agravar 
ainda mais a situação o bebe 
não tem as duas perninhas.  

Os médicos chamaram o pai para ver o 
ultra-som, quando o pai viu o filhinho 
naquela situação 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.  

Apesar da gravidez de risco, a mãe 
conseguiu dar a luz e a criança nasceu 
no dia 3 de Janeiro de 1998 

Santa Filomena além de ter ajudado no 
nascimento da criança de uma 
gravidez de risco fez com que a 
criança nascesse com as duas 
perninhas.  
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Os médicos ficaram perplexos diante 
deste fenômeno, sem conseguirem dar 
explicações.  

Então, levaram a criança, a mãe e 
todos os exames ultrassonográficos 
para a UNICAMP em Campinas, para 

fazerem uma avaliação mais completa 

Depois de terem feito a avaliação com 
todos os exames necessários, os 

médicos falaram: "Isto é um 
fenômeno nunca visto na 
medicina, é inexplicável.   

Ainda mais milagres aconteceram: a 
abertura do coração foi fechada, a 
lesão cerebral desapareceu, assim 
como o problema renal. 

 

SANTA FILOMENA E A CURA DA 
INFERTILIDADE 

Silvia Helena: “Sou casada a 13 anos, 
e tive um problema de Infertilidade 
durante 12 anos. Problema esse cujo 
nome é Endometriose e Ovários 
Policísticos, os quais além de causar 
dores contínuas me impediam de 
engravidar.  Fiz vários tratamentos e 2 
cirurgias para poder engravidar 
realizando o enorme desejo que tinha 
de ser mãe, e assim também ficar 
curada desses males que me afligiam. 

Foram 12 anos de decepções todos os 
meses! 

Em Agosto de 2006,meu médico me 
disse que não poderia mais tentar 
engravidar com os tratamentos que 
estávamos fazendo, fiquei muito 
chateada, bem triste.  

Foi aí que recebi de minha prima 
Cidinha a oração de Santa Filomena, 
comecei em setembro de 2006 a fazer 
a novena, usar o cordão.   

Também prometi a Santa Filomena 
que se recebesse a graça iria batizar 
meu filho na igreja dela, passar a tomar 
o óleo e a partir daí frequentar a Santa 
Missa na comunidade. 

Continuei a ir ao médico para fazer 
acompanhamento, e este pediu que 
realizasse exames para controle da 
endometriose e dos ovários, feito os 
exames em Outubro de 2006 levei para 
que o médico olhasse o resultado. 

Qual foi a nossa surpresa: estava 
gravida de 1 mês e 5 dias, foi a maior 
alegria de nossas vidas Tive uma 
gestão maravilhosa aos 40 anos, sem 
nenhum enjoo, minha pressão arterial 
a mais alta foi 12×8 engordei 8kg e 
meu Bebê nasceu de parto cesariana, 
pesando 3,050kg e medindo 48,5cm 
perfeito, saudável e lindo loiro de olhos 
azuis, e mais no dia de meu 
aniversário 17/07/2007 quando 
completei 40 anos 
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CONSAGRAÇÃO A SANTA 
FILOMENA 
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CONSAGRAÇÃO A 
SANTA FILOMENA 
 

POR QUE SE 
CONSAGRAR A SANTA 
FILOMENA 
 
Santa Filomena é a princesinha do 
Céu, é uma santa extraordinária, 
acompanhada pelos mais diversos 
milagres!  
 
Em sua vida, Santa Filomena mostrou 
virtudes heroicas, chegando a ser 
mártir, derramando seu sangue para 
conservar sua pureza por amor a 
Jesus Cristo.   
 
SANTA FILOMENA E OS MILAGRES 
 
Milagres aconteceram durante o seu 
martírio, mas também aconteceram 
com suas relíquias, também milagres 
no Santuário de Mugnano, como 
àqueles envolvendo seu sangue e as 
relíquias na imagem de cera, mas 
também ocorreram fatos miraculosos 
com as suas relíquias espalhadas pelo 
mundo.  
 
Milagres aconteceram não só por meio 
de suas sagradas relíquias, mas 
também por meio de seus 
sacramentais, quadros, ícones, 
imagens e por meio das orações e 
invocações à ela, Santa Filomena.  
 

Estes milagres são tão ligados à Santa 
Filomena, que a Irmã MARIA LUISA, 
narra uma visão que teve entre uma 
conversa de Santa Filomena pedindo 
uma graça a Nossa Senhora: 

Nossa Senhora respondeu para Santa 
Filomena: 

“A Filomena, nada se nega; 
sejam-lhe concedidas todas as 
graças.” 

A Irmã também viu ao lado de Nossa 
Senhora o Arcanjo Gabriel, que com 
uma pena de ouro escrevia com letras 
de ouro: 

“Sejam concedidas as súplicas 
apresentadas por Filomena”. 
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São João Maria 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”. 

Se Santa Filomena possui todas estas 
graças e já operou todos os tipos de 
graças físicas e espirituais e os mais 
espetaculares milagres, de todos os 
tipos e das mais variadas formas, não 
podemos esquecer do maior milagre 
que ela pode realizar em nossa vida: o 
milagre de nossa constante conversão 
e santificação! 

Quando iam procurar São João 
Maria Vianney, ele recomendava 

que fossem ao altar de Santa Filomena 
pedir para obter sua conversão.  

Foram muitos e muitos os casos, em 
que isto aconteceu, ou seja, ele 
recomendava que as pessoas fossem 
até Santa Filomena pedir a graça de 
sua conversão. 

Santa Filomena que foi exemplo de 
santidade, de entrega completa a 
Deus, Santa Filomena que foi exemplo 
de fortaleza, de seu amor à pureza, de 
sua perseverança, de seu desprezo 
pelo mundo e honrarias, de seu horror 
ao pecado, ela que derramou seu 
sangue por amor a Jesus Cristo, 
também pode e quer nos ajudar em 
nossa caminhada para a santidade.   

Além de ser um exemplo a ser 
seguido, ela é uma poderosa  
intercessora.  

Para isto, podemos fazer como São 
João Maria Vianney, que se 

consagrou à Santa Filomena. Também 
podemos nos consagrar 
perpetuamente à princesinha do Céu. 

 

POR QUE FAZER A CONSAGRAÇÃO 
A SANTA FILOMENA 

Quando se faz a consagração à Santa 
Filomena, se elege Santa Filomena 
protetora e pede sua intercessão para 
que ela ajude: 

-imitá-la em seu amor a Deus e Nossa 
Senhora,    

-crescer na pureza e nas virtudes, 
assim como ela o fez tão bem durante 
sua vida.  

- conceda o seu auxílio contra os 
males físicos e espirituais.  
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A vida é uma batalha espiritual contra a 
carne, o mundo e o demônio; esta 
batalha cada vez fica mais difícil, por 
isto é importante ter ao nosso lado um 
tão poderosa intercessora. 

Assim como ela viveu e venceu em um 
mundo que era difícil ser cristão, que 
ela também nos ajude a viver no 
mundo de hoje e vencermos as nossas 
batalhas espirituais e conseguirmos 
fazer a vontade de Deus e morrer na 
graça, para podermos estar com Deus 
por toda a eternidade.  

COMO SE CONSAGRAR? 
 

Para esta grande graça que é se 
consagrar a Santa Filomena basta 

fazer a NOVENA composta São João 
Maria Vianney  

 

Durante a NOVENA, se confessar 
para melhor estar preparado para a grande 

graça de ter Santa Filomena como sua 
advogada e intercessora 
 
Ao terminar a NOVENA participar de 
uma Santa Missa e após a Comunhão, 
fazer o ato de consagração através da 
oração ‘Consagração à Santa 
Filomena’ Ou seja,  
 

 
1 – Novena de Santa Filomena 
 

2 – Confissão 
 
3 –  Participar da Santa Missa 
e após a Comunhão rezar a oração 
‘Consagração a Santa Filomena’ 
 

O QUE FAZER APÓS A 
CONSAGRAÇÃO? 
 

- Manter uma relação piedosa e 
amorosa com Santa Filomena, 
venerando-a da melhor maneira possível e 
invocando – a frequentemente.  

 
- Rezar DIARIAMENTE a oração 
‘Consagração a Santa Filomena’, 
renovando assim os votos assumidos na 
consagração, em que se escolheu Santa 
Filomena, como sua intercessora e 
advogada. 
 

- Utilizar o piedoso Cordão de Santa 
Filomena, poderosíssimo sacramental, 

como um meio externo de devoção a Santa 
Filomena, memorando permanente de sua 
consagração à ela e importante auxílio de 
graças celestiais.  

 
-Honrá-la a cada dia 10, dedicado à sua 

memória, assistindo uma Santa Missa, 
venerando uma imagem sua ou rezando 

alguma oração específica. 
 
-Ser um zeloso propagador da devoção 
de Santa Filomena, para que a 

princesinha do Céu seja mais  

conhecida, venerada, amada e imitada. 
  
- Renovar todo ano a consagração feita a 

Santa Filomena no mesmo dia em que 
ocorreu a sua consagração e seguindo este 
mesmo processo 
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ORAÇÕES A SANTA 
FILOMENA 

CONSAGRAÇÃO A SANTA 
FILOMENA COMO PADROEIRA 
PARTICULAR 

 
Ó gloriosa Santa Filomena, Virgem, 
Mártir, esposa de Cristo, glória da 
Igreja Católica, ilustre feitora de 
maravilhas.  
 
Eu, vosso indigno servo e protegido, 
consagro-me neste dia por toda a 
minha vida ao vosso amor e à vossa 
devoção.  
 
Sim, eu vos amarei afetuosamente 
sempre, e, depois de Jesus, Maria e 
José, carregar-vos-ei em meus 
pensamentos, e falarei de vós a todos 
aos que poderei levar a vos amar e a 
devotarem-se a vós.  
 
Vós sereis, após Jesus, Maria e José, 
o objeto de minha afeição, minha 
alegria e minha consolação.  
 
A vós, como a uma íntima e querida 
amiga, manifestarei minhas alegrias; 
de vós, procurarei conselho para 
minhas dúvidas, e a vós recorrerei por 
conforto e auxílio em minhas 
provações e tristezas. 
 
Dignai-vos, ó gloriosa Santa, receber-
me entre o número de vossos 
protegidos e amantes, e defender-me a 
todo o tempo. 
 

Ó minha doce Santa, querida Santa 
Filomena, eu ofereço e consagro meu 
coração a vós hoje.  
 
Desejo-vos todo bem e alegria, na 
medida em que possa eu também 
contribuir para vossa fortuita glória.  
 
Em contrapartida, perdoai-me por 
minha ousadia, querei-me bem para 
que possa ser estabelecida entre vós e 
eu uma corrente de afeição e amizade 
calorosa e eterna.  
 
Eu jamais vos esquecerei, minha doce 
advogada, e peço que vos lembreis de 
mim para que possa ser vosso 
companheiro pela eternidade no 
Paraíso. Amém 

ORAÇÃO PARA ESCOLHER 
SANTA FILOMENA POR 
ADVOGADA 

Ó castíssima virgem, ó invicta mártir de 
Jesus Cristo como Ele flagelada pelos 
algozes.  

Santa Filomena, eis-me prostrado de 
corpo e alma diante de vós, a quem 
escolho para minha amorosa 
advogada, para que eu seja digno de 
vossa intercessão junto do Altíssimo, 
para meu proveito espiritual e 
temporal. 

Bem sei que gozais do mais alto favor 
junto a Deus.  

A Virgem Santíssima, faz com que 
nada vos seja negado, nenhuma graça 
que lhe pedis como o provam os 



83 

 

 

inumeráveis prodígios que se operam 
continuamente pelo Onipotente e 
Misericordioso Deus por toda parte, 
onde se acrescenta o vosso santo 
nome Filomena.  

Ele, por sua sapientíssima providência 
vos escolheu para ser a nossa 
esperança, nosso refúgio e auxílio nas 
horas de aflição e desespero.  

Vós sois o nosso socorro neste século 
atribulado.  

Bendigo e glorifico ao Senhor pela 
glória e poder com que hoje vos coroa.  

Protegei-me, minha amada, santinha e 
fazei-me sentir os efeitos da vossa 
imensa caridade, alcançando-me a 
graça que com tanta urgência 
necessito.... 

Ó Deus, sede eternamente louvado e 
bendito em Vossos Santos.  

Santa Filomena, valei-me Amém.  

Pai Nosso e Ave Maria, em honra do 
sangue da Mártir  

 

 

ATO DE CONSAGRAÇÃO A SANTA 
FILOMENA 

Ilustre Virgem e Mártir Santa Filomena, 
cujo nome e milagres são conhecidos 
até os confins da terra. 

Misericordiosamente deposito minha 
confiança em vossa intercessão e 
recomendo vossa especial proteção a 
minha família. 

Obtenha- me a saúde da alma e do 
corpo, pois nestes dias tenho 
necessidades de ambas. 

Faça-me forte na palavra e no trabalho, 
para que todo pensamento, palavra e 
ação de minha vida procure a glória do 
Sagrado Coração de Jesus.  

Santa Filomena, rogai por nós. (3x) 
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COROINHA DE SANTA 
FILOMENA 

 

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.  

ou:  

Santa Filomena, pelo Vosso 
amor por Jesus e Maria, rogai 
por nós.  
 
 

 

Por fim: 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 venha 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 
pra 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.  

Salve Rainha 
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LADAINHA A 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 que 
sois Deus, tende piedade de nós. 
 
Espírito Santo, que sois Deus, tende 
piedade de nós. 
 
Trindade Santa, 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. 
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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, perdoai-nos, Senhor. 
 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado 
do mundo, ouvi-nos 
 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado 
do mundo, tende piedade de nós. 
 
V. Rogai por nós, santa Filomena. 
 
R. Para que sejamos dignos das 
promessas de Cristo. Amém. 
 
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) 
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Cordeiro de Deus, que tirais o pecado 
do mundo, perdoai-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado 
do mundo, ouvi-nos 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado 
do mundo, tende piedade de nós. 
 
V. Rogai por nós, santa Filomena. 
R. Para que sejamos dignos das 
promessas de Cristo. Amém. 
 
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) 

 

 

 

SAUDAÇÃO A SANTA 
FILOMENA  
 
Composta pela Serva de Deus Irmã Maria 
Luísa de Jesus, oração muito poderosa e 

querida a Santa Filomena. 
 
Saúdo-vos, Filomena, Virgem e Mártir 
de Jesus Cristo, e peço-vos 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 Jesus Cristo, e peço-vos 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 Jesus Cristo, e peço-vos 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... (três 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). 
 
Rezar o credo. 
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LADAINHA SANTA FILOMENA 
EM LATIM 

V. Kyrie, eleison.  
R. Kyrie, eleison.  
V. Christe, eleison.  
R. Christe, eleison.  
V. Kyrie, eleison.  
R. Kyrie, eleison.  
  
V. Christe, áudi nos.  
R. Christe, áudi nos.  
V. Christe, exáudi nos.  
R. Christe, exáudi nos.  
  
Pater de caelis Deus, miserere 
nobis.  
 
Fili Redémptor mundi 
Deus, miserere nobis.  
 
Spiritus Sancte Deus, miserere 
nobis.   
 
Sancta Trínitas, Únus Deus, mis
erere nobis.  
  
Sancta Maria, Regina 
Virginum, ora pro nobis.  
 
Sancta Philomena, gratiarum 
natu plena, ora pro nobis.  
Sancta Philomena, fidelis Mariae 
Virginis imitatrix, ora pro nobis.  

 
Sancta Philomena, exemplar 
Virginum, ora pro nobis.   
 
Sancta Philomena, Templum 
perfectae humilitatis, ora pro 
nobis.  
 
Sancta Philomena, amore 
ardens gloriae Dei, ora pro 
nobis.   
 
Sancta Philomena, amoris Iesu 
Victima, ora pro nobis.   
 
Sancta Philomena, 
fortitudinis et perseverantiae 
exemplum, ora pro nobis.  
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Sancta Philomena, speculum 
praeclararum virtutum, ora pro 
nobis. 
  
Sancta Philomena, firmis et fortis 
in supliciis, ora pro nobis.  
 
Sancta Philomena, flagellis 
subiecta sicut teus Divinus 
Sponsus, ora pro nobis.  
 
Sancta 
Philomena, quae pretulit humilita
tem mortis, gloriae regni, ora 
pro nobis.  
  
Sancta 
Philomena, quae testes martirii a
d conversionem induxit, ora pro 
nobis.  
 
Sancta 
Philomena, quae laxasti furorem 
persecutorum, ora pro nobis.  
 
Sancta 
Philomena, quae pauperes prote
gis, ora pro nobis.  
 
Sancta 
Philomena, quae iuventutem pro
tegis, ora pro nobis.  

Sancta 
Philomena, refugium peccatóru
m,  ora pro nobis.  
 
Sancta 
Philomena, salus infirmórum, or
a pro nobis.  

 
 
Sancta Philomena, 
lux peregrinantis Ecclesiae, ora 
pro nobis.  
 
Sancta  
Philomena, quae impietatem sae
culi confundis, ora pro nobis.  
 
Sancta Philomena, cuius nomen 
in caelis  
in infernum diabolôs detrudet, or
a pro nobis.  
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Sancta Philomena, 
emérita miraculorum fama, ora 
pro nobis.  
 
Sancta Philomena, poderosa 
apud Deum, ora pro nobis.  
 
Sancta 
Philomena, quae gloriosa in 
caelis regnas, ora pro nobis.  
  
Agnus Dei, qui tollis peccáta 
mundi, parce nobis Domine.  
Agnus Dei, qui tollis peccáta 
mundi, exáudi nos Domine.  
Agnus Dei, qui tollis peccáta 
mundi, miserere nobis.  
  
V. Ora pro nobis, Sancta 
Philomena. 
  
R. Ut digni efficiamur 
promissionibus Christi.  
  
OREMUS 
  
Supplices deprecamur, ut a 
nostris peccátis libertemur, 
Virgine Philomena martire tua 
intercedente, quae semper ad 
óculos Dei, 
sua castitate et exercitio omnium
 virtutum placuit. Ámen.   
  

Sancta Philomena, ora pro 
nobis. (3x)  
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SÚPLICA À SANTA FILOMENA 
(100 dias de indulgência, oração composta 
por Fr. Miguel R.Camerlengo, Bispo de 
Nola) 

Prostrado aos vosso pés, ó grande e 
gloriosa Santa, venho apresentar-vos a 
minha fervorosa prece; acolhei-a 
benignamente e obtende-me as graças 
que me são necessárias. 

Santa Filomena, rogai por mim. 

Glória ao Pai... 

Tenho o coração atribulado. Sinto 
fortes os golpes da dor. A desventura 
oprime-me. Careço, pois, do vosso 
auxílio. Ajudai-me e ouvi a minha 
oração. 

Santa Filomena, rogai por mim. 

Glória ao Pai... 

Fatigado e sem conforto, privado de 
esperança, só e oprimido, pelas 
tribulações, espero ser de vós 
atendido. 

Santa Filomena, rogai por mim. 

Glória ao Pai... 

Reconheço que foram os meus graves 
pecados a causa de tantas 
desventuras. Obtende-me de Deus o 
perdão e abrasai-me no Seu santo 
amor. 

Santa Filomena, rogai por mim. 

Glória ao Pai... 

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, infundi no meu 
coração um raio de esperança, dai a 
todos a paz, a salvação, e sede a 
nossa providência. 

Santa Filomena, rogai por mim. 

Glória ao Pai... 

Vede quantas graças me são 
necessárias e não me abandoneis. Vós 
que sois poderosa junto de Deus, 
afastai de mim a tristeza e a 
desolação. Dai a paz à minha alma, 
protegei-me nos perigos e livrai-me dos 
castigos do Senhor; abençoai a minha 
casa, a minha família, os vossos fiéis 
devotos e alcançai-me a graça de que 
necessito. (Mencionar a graça). 

Gloriosa Santa Filomena, não me 
abandoneis e rogai por mim. 

Glória ao Pai... 

Pelos vosso sofrimentos, alcançai-nos 
de Deus misericórdia (3 vezes) 
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ORAÇÃO DIÁRIA Á SANTA 
FILOMENA, VIRGEM E MARTIR 
(para obter seu valioso patrocínio na 
vida e na morte ou nas graças que se 
desejam) 

1 --Gloriosíssima Virgenzinha e invicta 
Mártir de Jesus Cristo, Santa Filomena, 
vós que antes de nascer começastes a 
operar maravilhosos prodígios, pois os 
vossos venturosos genitores, já que 
por vossa causa receberam a luz da 
Santa Fé. Oh! Iluminai as trevas do 
meu entendimento para que não vacile 
na crença dos sacrossantos Mistérios. 
E, em virtude desta Santa Fé, possa eu 
obter por vosso patrocínio a graça que 
ardentemente desejo, (pede-se a 
graça). 

Pai Nosso, Ave Maria e Glória 

2- Puríssima Esposa de Jesus Cristo, 
Santa Filomena, vós que pela viva 
esperança que alimentastes no 
coração de agradar ao Vosso Esposo 
Jesus, estivestes sujeita aos mais 
cruéis tormentos e, cheia de santa 
coragem, o superastes, dando por Ele 
o sangue e a vida; fazei que também 
possa eu superar as enganadoras 
lisonjas do mundo, as sugestões do 
demônio, a revolta do entendimento; e 
cheio de santa Esperança, possa 
obter, por vosso patrocínio, a graça 
que fervorosamente desejo. 

Pai Nosso, Ave Maria e Glória 

 

3 --Prodigiosíssima Taumaturga e 
minha advogada, Santa Filomena, pela 
ardente Caridade que abrasou o vosso 
belo coração, não só merecestes ver 
em vossa prisão Maria Santíssima, e 
ser consolada pela própria Mãe do 
vosso Esposo Jesus; mas agora, que A 
gozais lá no alto dos Céus, estais 
enriquecida de um ilimitado poder 
sobre todas as coisas. Oh! Abrandai a 
dureza do meu empedernido coração, 
obtendo-me a graça que desejo. 

E quando, que os primeiros a 
experimentar os efeitos foram ao fim 
dos meus dias, estiver gemendo nas 
angústias da extrema agonia e nas 
aflições da morte, consolai-me com a 
vossa assistência e fazei que, 
exalando a alma nos braços de Jesus 
e de Maria, cheguei lá no Céu a gozar 
os efeitos do seu valioso patrocínio. 
Assim seja. 

Pai Nosso, Ave Maria e Glória 

Rogai por nós, Santa Filomena. Para 
que sejamos dignos das promessas de 
Cristo  

OREMOS Ó Deus, que queries 
amparar-nos pelos méritos e exemplos 
de Santa Filomena Virgem e Mártir, 
dignai-vos tornar-vos firmes na fé e na 
tentação possa separar-nos de Vós. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém 



93 

 

 

ORAÇÃO EFICACÍSSIMA À 
GLORIOSA SANTA FILOMENA  

(Para implorar qualquer graça que se 
deseje obter por sua intercessão) 

Ó castíssima Virgenzinha, ó invicta 
Mártir de Jesus Cristo, Santa Filomena, 
eis-me prostrado de corpo e alma 
diante de Vós a quem escolhi por 
minha amorosíssima Advogada, afim 
de que eu seja realmente digno de 
vossa poderosa intercessão junto ao 
Vosso Divino Esposo Jesus e à Sua 
Santíssima Mãe Maria, para Meu 
proveito espiritual e temporal.  

Bem sei que gozais do mais alto favor 
junto a Deus e à Virgem Santíssima, o 
que faz com que não se vos negue 
nenhuma graça que Lhes pedis, como 
atestam os inúmeros prodígios que se 
operam continuamente pelo Onipotente 
e Misericordioso Deus por toda parte 
onde se acrescenta o vosso santo 
Nome. 

 

Ele por um desígnio de Sua particular e 
sapientíssima Providência, vos 
escolheu e destinou a ser a nossa 
esperança, o nosso conforto, o nosso 
socorro nestes tempos excessivamente 
cumulados ainda de gravíssimos 
infortúnios e de cruéis desastres.  

E Vós, inflamada como sois de imensa 
caridade, a todos nós concedeis 
favores, de mil e mil maneiras, todas 
prodigiosas e singulares.  

Ah! Minha amabilíssima Heroína e 
admirável Taumaturga, rogo-vos, com 
o máximo ardor do meu coração, que 
vos digneis considerar cada vez mais a 
minha pobre pessoa como coisa vossa 
e por Vós protegida, e defender-me 
dos contínuos assaltos dos três 
terríveis inimigos, que hoje mais do 
que nunca fazem cruel estrago e 
mortandade quase universal nas almas 
remidas pelo precioso Sangue do 
Divino Redentor. 
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Mas assim como Vós, minha 
amorosíssima Advogada, não 
alcançais graças, favores e benefícios 
senão aqueles que a vosso exemplo 
vivem na inocência de costumes na 
pureza de alma e de corpo e na fé viva 
e operosa, que sofrem por amor de 
Jesus todos os trabalhos e tribulações 
neste miserável vale de lágrimas, como 
suportastes os mais desapiedados 
martírios; assim vos rogo me alcanceis 
a graça de poder levar até o fim a 
minha vida, sem macular jamais a 
minha alma, ainda com mais leve 
mancha; enriquecê-la, ao contrario, 
com todas as virtudes, com uma 
perfeita resignação a tudo que 
aprouver ao Senhor sofra eu neste 
mundo; para que possa purificar a 
minha alma e expiar tantas culpas 
minhas. 

Depois de tudo isto, confiado em vosso 
inefável carinho, atrevo-me a suplicar-
vos pelos vossos tão luminosos 
méritos, que me imploreis a graça 
(exponha-se a graça).  

Humildemente vo-lo a suplico, se for 
conforme à Divina Vontade, e à minha 
eterna salvação.  

Por último vos rogo, me obtenhais que 
eu cresça cada dia e sempre mais na 
Fé, na Esperança, e na Caridade, na 
contrição dos meus pecados: livrai-me 
de todo acontecimento funesto que de 
qualquer maneira me possa suceder. 
Assim seja. 

Pater, Ave e Glória 

ORAÇÃO DIÁRIA (a experiência 

demonstrou a eficácia) 

Virgem e fiel ilustre Mártir Santa 
Filomena rejubilo-me com a vossa 
glória, e exulto de alegria ao ver quanto 
Deus vos glorifica, principalmente com 
os milagres a favor dos pobrezinhos e 
das almas simples.  

Rogo à Divina Majestade que se digna 
fazer conhecer sempre mais o vosso 
nome, manifestar o vosso poder, e 
multiplicar os vossos servos.  

Ó boa e cara Santa Filomena, eis-me a 
vossos pés, cheio de misérias, mas 
cheio também de confiança:volto-me 
para a vossa caridade: abençoai-me, 
assisti-me em todas as necessidades e 
não me abandoneis jamais, jamais, 
jamais.  

Oh! Grande e amável Santa, protegei-
me contra os inimigos da minha 
salvação, e rogai sempre ao Senhor 
Jesus, afim de que Ele me conceda a 
graça de servi-Lo neste mundo e 
possuí-Lo depois na eternidade. Assim 
seja. 

Pater e Ave Santa Filomena, valei-nos 
(3vezes) 
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RESPONSO DE SANTA FILOMENA 

Oh! Gloriosa taumaturga,  

Virgem fiel e prudente 

Por vosso doloroso martírio, 

Ouvi nossas súplicas insistentes 

 

REFRÃO:  

Do Céu onde reinais 

Gloriosa Virgem e Mártir, 

Escutais nossos apelos, 

Suavizai os nossos ais. 

 

Oh! Santa Filomena, 

Luz em nossa escuridão 

Dai-nos nesta vida, 

Vossa fiel proteção! 

 

REFRÃO:  

Do Céu onde reinais 

Gloriosa Virgem e Mártir, 

Escutais nossos apelos, 

Suavizai os nossos ais. 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito 
Santo, como era no princípio agora e 
sempre por todos os séculos dos 
séculos. Amém.  

Rogai por nós Gloriosa Virgem e Mártir 
Santa Filomena, 

Para que sejamos dignos das 
promessas de Cristo.  

ORAÇÃO A SANTA FILOMENA 
Virgem e Mártir 

Ilustre Virgem e Mártir Santa Filomena, 
eis-me prostrado diante desse trono, 
em que aprouve à Santíssima Trindade 
colocar-vos! 

Cheio de confiança na vossa proteção, 
suplico-vos que vos interesseis por 
mim junto a Deus. Ah! Das alturas da 
celeste pátria, dignai-vos lançar um 
olhar ao vosso humilde servo. Esposa 
de Jesus Cristo, aliviai-me nas minhas 
penas; fortificai-me nas tentações; 
protegei-me nos perigos que me 
rodeiam; obtende-me as graças que 
me são necessária (expõe-se a graça 
que se deseja), e, acima de tudo, 
assisti-me na hora de minha morte. 
Assim seja. 
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ORAÇÃO À 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 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 de 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 contigo no céu por toda a 
eternidade. Santa Filomena, rogai por 
nós. Amém. 

Pai-Nosso… Ave-Maria… Glória 

ORAÇÃO A JESUS CRISTO 
CONTRA OS FLAGELOS POR 
INTERCESSÃO DE SANTA 
FILOMENA  

(a fim de que, pela intercessão da Virgem e 
Mártir Santa Filomena, sejamos livres dos 
flagelos)  

Amoroso Jesus, eis-nos prostrados 
diante do trono da Vossa Glória, e, 
mostrando-Vos as nossas aflições, 
apresentando-Vos, com o Patrocínio 
da Vossa Virgem e Mártir Santa 
Filomena, as mais fervorosas preces 
para obter a graça da libertação do 
presente flagelo, se isso for porem 
conforme à Vossa Vontade.  
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Falem, entretanto em nosso favor as 
prisões, as flagelações, as setas, a 
âncora e todos os tormentos e morte 
que a invicta Mártir suportou por Vosso 
amor; fale aquele sangue com o qual 
purpureou os castos lírios de sua 
virgindade, fale aquela coragem e 
aquela força com a qual resistiu às 
sugestões diabólicas, afim de que 
sejamos fiéis à Religião que 
professamos e da qual recebemos a 
coragem para invocar-Vos com a 
confiança de filhos, dizendo 
humildemente:  

3 vezes Credo 

Com a oração:  

Ó amável Filomena, Esperança dos 
aflitos, por teus triunfos invictos,  

Rogai por nós a Jesus 

 

 

 

ORAÇÃO À SANTA FILOMENA 
PELOS FILHOS  

Oh! Santa Filomena, eu coloco 
meus filhos sob teu cuidado. Ilustre 
Virgem, que tão cuidadosamente 
compreendida a excelência da 
pureza, a manter a sua alma pura e 
Santa, aos olhos de Deus. Santa 
jovem solteira, que compreendeu 
plenamente o infinito valor da vida 
eterna e os tesouros passageiros 
temporais de riquezas e poder, 
instruir meus filhos no valor das 
coisas espirituais. Auxiliá-los na 
criação de ricos tesouros no celeiro 
do céu, onde a sua riqueza não 
pode ser destruída, nem roubadas.  

Corajosa Mártir, que morreu em 
tormento, em vez de ofender a 
Deus Todo-Poderoso, ensinai os 
meus filhos um verdadeiro horror 
do pecado e o amor pela 
verdadeira virtude. Eu imploro-te, 
Santa Filomena, para obter-lhes a 
coragem de sofrer perseguições e 
torturas corajosamente, em vez de 
negar a Deus Todo-Poderoso. 

Peço estes favores com total 
confiança, Santa Filomena, porque 
eu sei que Deus, vos concedeu 
este poder de intercessão e tenho a 
certeza que vós nunca se recusa a 
ouvir a oração de uma mãe que 
implora ajuda para salvação eterna 
dos seus filhos. Amém. 
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NOVENA A SANTA 
FILOMENA 

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, 
4- Ladainha de Santa Filomena. 
5- Oração final 

 
 

ORAÇÃO À SANTA 
FILOMENA 
 
Oh! 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 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 de vos imitar pela 
fuga do pecado e pelo perfeito 
cumprimento dos mandamentos do 
Senhor. 
 
 
Ajudai-me, pois, oh! Grande e 
poderosa Santinha, nesta hora tão 
angustiante em que me encontro, 
alcançando-me a  
 
graça... (faça-se o pedido da graça 
desejada) 
 
 
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 contigo no céu por toda a 
eternidade. 
 
 
(Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória). 
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MEDITAÇÃO PARA O 
PRIMEIRO 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. 
 
 

 
 
 

MEDITAÇÃO PARA O 
SEGUNDO 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. 
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MEDITAÇÃO PARA O 
TERCEIRO 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 leva no Sangue de 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 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 
Jesus Cristo... o templo do Espírito 
Santo. 

 
 
 

MEDITAÇÃO PARA O 
QUARTO 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 e 
consequência.  
 
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.  
 
Para se obter uma graça difícil é 
necessário estar em estado de graça 
através de uma confissão bem feita ao 
sacerdote e, se for possível, comungar 
nove dias em honra de Santa 
Filomena.  
 
Outro meio eficaz é a vigília. 
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MEDITAÇÃO PARA O 
QUINTO 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?... 
 
Oh! 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. 
 

 

MEDITAÇÃO PARA O 
SEXTO DIA 
 
1- Considerai que Santa Filomena, 
morrendo por Jesus Cristo, teve de pôr 
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. 
 
 
 
 
 
 
 



102 

 

 

MEDITAÇÃO PARA O 
SÉTIMO 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. 
 
 
 
 
 

MEDITAÇÃO PARA O 
OITAVO 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. 
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MEDITAÇÃO PARA O 
NONO 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. 
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SAUDAÇÃO A SANTA 
FILOMENA (rezada após a 

meditação própria de cada dia) 
 
Composta pela Serva de Deus Irmã 
Maria Luísa de Jesus, oração muito 
poderosa e querida a Santa Filomena. 
 
Saúdo-vos, Filomena, Virgem e Mártir 
de Jesus Cristo, e peço-vos 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 Jesus Cristo, e peço-vos 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 Jesus Cristo, e peço-vos 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... (três 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). 
 
Rezar o credo. 
 

 
 

LADAINHA A SANTA 
FILOMENA (rezada após a 

meditação e a saudação) 
 
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 que 
sois Deus, tende piedade de nós. 
 
Espírito Santo, que sois Deus, tende 
piedade de nós. 
 
Trindade Santa, que sois um só Deus, 
tende piedade de nós. 
 
Santa Maria, Rainha das Virgens, 
rogai por nós. 
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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. 
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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, perdoai-nos, Senhor. 
 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado 
do mundo, ouvi-nos 
 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado 
do mundo, tende piedade de nós. 
 
V. Rogai por nós, santa Filomena. 
 
R. Para que sejamos dignos das 
promessas de Cristo. Amém. 
 
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) 
 

 
 
 

ORAÇÃO FINAL PARA 
TODOS OS DIAS 
 
Oh! 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. 
 

 

1-Agonia de Jesus no Horto,                      
2- Jesus Misericordioso,                                           
3- Sagrada Face de Jesus e                      
4- Imaculado Coração de Nossa Senhora e 
Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus 
Cristo 
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BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL-  

Santa Filomena e seus milagres 

– Padre Sullivan 

Santa Filomena – Padre Porfírio 

Gomes Moreira 

http://philomena.us/devotion-

saints-great-devotees/ 

Outras Santas Devoções e 
práticas recomendadas:  

-Eucaristia (Comungue 

frequentemente) 

-Rosário (rezar diariamente) 

-Consagração a Nossa Senhora 

pelo método de São Luiz Montfort 

(Faça sua consagração e divulgue 

para mais pessoas se 

consagrarem) 

-Sagrado Coração de Jesus (Faça 

sua consagração e renove 

diariamente) 

-Guarda de Honra 

-Irmandade da Terra Santa 

-Rosário Vivo 

-Arquiconfraria de Santa Filomena 

- 5 escapulários 

-Santos Escapulários (Escapulário 

de São José, Escapulário de São 

Miguel, Escapulário de Nossa 

Senhora das Mercês, Escapulário 

de Pellevoisin, Escapulário da 

Sagrada Face, Escapulário de 

Nossa Senhora do Bom 

Conselho..) 

-Detente ou  Escudo do Sagrado 

Coração de Jesus ( Tenha um e 

distribuía para familiares e 

amigos) 

-Escapulário Verde (Tenha um e 

distribuía para familiares e 

amigos) 

- Ofício Parvo 

- Sagrada Cabeça de Jesus 

-Santas Chagas 

-Chaga do Ombro esquerdo de 

Jesus 

-Sagrada Face de Jesus 

-Nossa Senhora das Dores 

http://philomena.us/devotion-saints-great-devotees/
http://philomena.us/devotion-saints-great-devotees/
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-Confraria do Rosário 

-Nossa Senhora do Bom Sucesso 

- Nossa Senhora de Garabandal 

-Nossa Senhora das Lágrimas 

-Chama de Amor 

-Cordão de São José 

-Cordão de São Tomas de Aquino 

-Medalha Milagrosa 

-Medalha de São Bento 

-Santo Rosário 

-Mil Ave Marias 

-Oração Flecha de Ouro 

-Milícia da Imaculada 

-Esmola 

-Relógio da Paixão 

-Hora Santa 

-Adoração Noturna do Lar 

-Novena Nossa Senhora do 

Rosário (poderosíssima) 

-Indulgências( ganhar muitas 

indulgências todos os dias) 

-Via Sacra 

-Oferecer Penitências 

-Almas do Purgatório(rezar todos 

os dias pelas Almas do 

Purgatório) 

-Agonizantes(rezar todos os dias 

pelos agonizantes) 

-3 Ave Marias pela manhã e pela 

noite 

-Rezar para os 14 Santos 

Auxiliadores 

______________________ 

Para saber mais sobre muitas 

dessas devoções da Igreja –  

 

CANAL YOUTUBE: RICARDO 

PIO MARIA 

https://www.youtube.com/channel/U
CDlK31KgE8ia0l3ck7-
FDAw?view_as=subscriber 

 

https://www.youtube.com/channel/UCDlK31KgE8ia0l3ck7-FDAw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCDlK31KgE8ia0l3ck7-FDAw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCDlK31KgE8ia0l3ck7-FDAw?view_as=subscriber
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CONHEÇA MEUS OUTROS E-

BOOKS 

1-PARA CONHECER E AMAR O 

PADRE PIO: um livro completo sobre o 

Padre Pio – com muitas histórias, 

muitas lições e ensinamentos do Padre 

Pio, muitos milagres, muitas orações. 

Um livro quem com certeza ensinará 

muito sobre o Padre Pio e fará você 

amar ele ainda mais 

https://www.hotmart.com/product/para-

conhecer-e-amar-o-padre-

pio/N18345553N?fbclid=IwAR1u34FCA

NDH_O3VvsmOmre01BTYKA-

7nZrQKSgcFkR3-wrvn1_-xZjiY0I 

2-SANTA FILOMENA, PRINCESINHA 

DO CÉU E NOSSA: Conheça sua 

história, seus milagres, como ser 

devoto, seu grande poder de 

intercessão e muitas orações 

 

https://www.hotmart.com/product/santa

-filomena-princesinha-do-ceu-e-

nossa/W28372709R 

3-A ARMA DO CATÓLICO - MAIS DE 

500 PÁGINAS de muitas, mas muitas 

orações, orações fortes, raras, 

tradicionais e muitas devoções que vão 

te acompanhar no dia a dia  

https://www.hotmart.com/product/arma-

do-catolico-para-guerra-

espiritual/R18597516P 

4 – GARABANDAL : O AVISO DO 

CÉU PARA NOSSA SALVAÇÃO: 

Tudo sobre esta importantíssima 

aparição de Nossa Senhora para os 

nossos tempos! Sobre o Aviso, 

Milagre, possível castigo; os videntes, 

as mensagens e pedidos de Nossa 

Senhora. Além de Orações 

https://go.hotmart.com/I29713714H?

dp=1 

5 - TUDO SOBRE O 

PURGATÓRIO  

Um livro completo sobre o Purgatório, 

que vai mudar sua relação com as 

almas do Purgatório!  

https://go.hotmart.com/W37649761Q

?dp=1 

 

CANAL YOUTUBE: RICARDO PIO 
MARIA 

https://www.youtube.com/channel/U
CDlK31KgE8ia0l3ck7-
FDAw?view_as=subscriber 
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