
MADRE VIRGÍNIA 
BRITES DA 

PAIXÃO
(1860-1929)

Uma Vida 

de Amor



1860
24 de Outubro – Virgínia da Silva, filha de Manuel Gomes da Silva e Maria de 
Jesus, nasceu no alto do Lombo dos Aguiares, em Santo António.



1861
6 de Janeiro – Foi baptizada na igreja paroquial de 
Santo António, no Funchal.



c. 1867
Primeira experiência mística

Ao participar na Eucaristia, na igreja 
de Santo António, a Virgininha, então 
com 7 anos, viu claramente o Menino 
Jesus no momento da elevação. 
Nesse mesmo dia Jesus ofereceu-lhe 
um anel simbolizando a sua aliança 
de Amor com Ele.



1869
Aos 9 anos de idade fez a Primeira Comunhão, na sua igreja paroquial. 
Nesse dia teve outra visão de Jesus que lhe pediu o seu coração. Virgínia 
ofereceu-se por inteiro ao Senhor com simplicidade e alegria.



1872

Aos 12 anos, tomou São 
João Evangelista como 
protector e guarda da sua 
pureza.



1874

Aos 14 anos escolheu para seu 
director espiritual o Pe. Ernesto 
João Schmitz, sacerdote alemão 
da Congregação da Missão, 
então director espiritual do 
Seminário Diocesano e 
confessor do mosteiro de Nossa 
Senhora das Mercês.

Esta escolha foi um vislumbre 
da vida religiosa que, na sua 
intimidade, pretendia acolher.



1876
Aos 16 anos de idade, Virgínia da Silva ingressou no mosteiro de Nossa 
Senhora das Mercês. (Situava-se na rua do mesmo nome, junto à actual 
Cruz Vermelha).

Aguarela de 1877 mostrando, em primeiro plano, o mosteiro de N.ª S.ª das Mercês



1881

26 de Fevereiro – Recepção do 
hábito religioso, aos 21 anos, 
tendo recebido o nome de 
Virgínia Brites da Paixão. 

(Brites da Paixão era o nome de 
uma antiga religiosa que viveu 
no mosteiro de Nossa Senhora 
das Mercês no séc. XVII e que 
ali faleceu em odor de 
santidade).



1883

1 de Novembro – Fez a sua Profissão 
Religiosa, aos 23 anos de idade, numa 
cerimónia presidida por D. Manuel 
Agostinho Barreto, Prelado da Diocese.



1897

Na noite de 30 de Setembro para 1 de 
Outubro foi curada milagrosamente de 
uma grave doença, por Santa 
Teresinha do Menino Jesus e da Santa 
Face, carmelita de Lisieux, que 
acabava de falecer.



1909

8 de Novembro – Foi eleita 
abadessa do mosteiro de 
Nossa Senhora das Mercês.



1910

8 de Outubro – Promulgação de 
um decreto, por parte do governo 
republicano, ordenando o 
encerramento de todos os 
conventos e mosteiros e a 
expulsão dos seus religiosos e 
religiosas.

A Madre Virgínia, juntamente com 
as outras Clarissas, foram 
forçadas a abandonar o seu 
querido remanso de paz no dia 13 
desse mesmo mês.



Ainda em 1910

A 13 ou 14 de Outubro, 
um dos seus irmãos foi 
buscá-la à fortaleza de 
São Lourenço, onde se 
encontrava detida 
juntamente com outras 
religiosas…



… passando a viver no Lombo dos 
Aguiares, na casa dos seus pais. A 
Madre Virgínia contava então 50 anos.

Após o regresso à casa paterna, a Madre Virgínia teve como seu Confessor 
o Pe. João Prudêncio da Costa, Cura da igreja paroquial de Santo António.



No seu regresso a casa levou 
consigo a imagem do Senhor 
da Paciência (também 
conhecida por Senhor da 
Pedra Fria), não permitindo 
assim que a mesma fosse 
apropriada pelas tropas que 
invadiram o mosteiro.

Esta imagem fora oferecida 
pelos pais de Brites da Paixão, 
religiosa clarissa do séc. XVII,  
que faleceu em odor de 
santidade, e desde então fazia 
parte do valioso património 
artístico do mosteiro de Nossa 
Senhora das Mercês.



1913
16 de Abril – Jesus deu a conhecer à
Madre Virgínia a missão que lhe 
tinha reservado: ela seria a 
mensageira do Imaculado Coração 
de Maria.



1913, 1914, 1915 e 1916
Ao longo destes 
anos foram 
inúmeras as 
manifestações de 
Jesus e Sua Mãe 
pedindo o culto 
público do 
Imaculado Coração 
de Maria, e 
insistindo na 
transmissão da 
mensagem ao 
confessor, a D. 
António Manuel 
Pereira Ribeiro e ao 
Santo Padre Bento 
XV.



1916

A 18 de Janeiro D. António Manuel 
Pereira Ribeiro atribuiu a erecção 
canónica à Confraria do Imaculado 
Coração de Maria e aprovou os 
seus estatutos. 

A 2 de Fevereiro esta Confraria, a 
primeira do seu género em 
Portugal, foi oficialmente 
estabelecida, sendo a Madre 
Virgínia o seu primeiro membro.



1918
Na Festa do Corpo de Deus deste ano, altura em que ainda decorria a 1.ª
Guerra Mundial, Jesus transmitiu-lhe a seguinte mensagem: “Minha Filha, 
quereis Bonança e Paz? Prestai-me estas três homenagens: Adoração, 
Amor, Reparação.”

Pintura 
inspirada 
nesta 
revelação 
existente na 
igreja de 
Santo António



1919

Por ordem do Prelado diocesano, o 
Pe. João Prudêncio da Costa foi a 
Roma dar conhecimento ao Papa 
Bento XV da mensagem divina 
confiada à Madre Virgínia. 

No mesmo ano Jesus e Maria pedem-
lhe a construção, no Funchal, de um 
templo dedicado ao Imaculado 
Coração de Maria. No entanto, a sua 
construção levaria algumas décadas 
a concretizar-se. 

Nesse ano, porém, foi construída, por 
uma amiga da Madre Virgínia, na Fajã 
do Penedo, Boaventura, uma capela 
com esta invocação, sendo a primeira 
a nível mundial.



1921
Sob as orientações do Pe. Prudêncio foram feitas obras de vulto na igreja 
de Santo António. Na abóbada do tecto deste templo foi colocada uma 
magnífica pintura do Imaculado Coração de Maria, da autoria do Mestre 
Luís Bernes, que se orientou por um desenho feito pela Madre Virgínia.



1922
Ao tomar conhecimento da 
sua extraordinária vida 
mística, um membro da família 
imperial austríaca, exilada na 
Madeira, pediu à Madre 
Virgínia que intercedesse 
junto de Nossa Senhora, 
pedindo-lhe a cura do 
Imperador Carlos d’Austria 
que estava gravemente 
enfermo. 

No entanto foi-lhe revelado 
que o seu falecimento estaria 
iminente pois era essa a 
vontade divina, de modo a 
evitar uma morte violenta por 
um espião austríaco que já se 
encontrava no Funchal para 
concretizar o crime.

Carlos d’Áustria com a sua família na Madeira



1924

A Madre Virgínia exultou de alegria ao 
tomar conhecimento que as religiosas 
da Apresentação de Maria se 
preparavam para fundar uma casa na 
Madeira. 

De facto, nos anos seguintes, a Madre 
Virgínia tomou parte em muitos dos 
retiros espirituais das Irmãs da 
Apresentação.

Entre ela e a Madre Trindade, a 
fundadora e superiora da nova casa 
religiosa, havia uma grande amizade e 
comunhão espiritual.

A Madre Virgínia (à esq.) 
com a Madre Trindade.



A Madre Virgínia tinha por hábito visitar e apoiar as suas Irmãs que se 
encontravam dispersas em Câmara de Lobos. No sítio da Caldeira, na capela 
de Nossa Senhora da Piedade, orou inúmeras vezes, e numa delas recebeu 
uma graça especial de S. João Evangelista.



1928

26 de Agosto – É feita a consagração 
da Diocese do Funchal ao Imaculado 
Coração de Maria.



1929
17 de Janeiro – A Madre Virgínia partiu para o Pai.

A Madre Virgínia no seu leito de morte.



Na plenitude 
da Vida

No dia seguinte foi sepultada no 
cemitério de Santo António. 
Desde então a sua campa 
encontra-se sempre ornamentada 
com flores e velas acesas por 
alguns fiéis, em forma de 
agradecimento pelas graças 
alcançadas através da sua 
intercessão.



O cumprimento de um pedido de 
Nossa Senhora à Madre Virgínia

A 4 de Dezembro de 1954 o 
Núncio Apostólico D. 
Fernando Cento benzeu a 
igreja do Imaculado 
Coração de Maria, no 
Funchal.

Algumas décadas depois a pequena igreja foi 
substituída por outra muito maior, cuja 
construção foi orientada pelo Pe. Lopes, sendo 
benzida por D. João Saraiva, a 13 de Outubro 
de 1967.



O mosteiro de Santo António
Vários anos após 
a morte da Madre 
Virgínia foi 
construído um 
mosteiro de 
Irmãs Clarissas 
no local onde 
viveu a “santa 
freirinha”. Esta 
designação 
carinhosa foi-lhe 
atribuída pelo 
bom povo 
madeirense a 
esta  fiel 
discípula de 
Santa Clara

Na capela ali existente encontra-se exposto à veneração dos 
fiéis a imagem do Senhor da Paciência.



O quarto da Madre Virgínia
Ao lado esquerdo da capela do mosteiro de 
Santo António situa-se o “quarto da Madre 
Virgínia” onde se encontram expostos alguns 
dos seus objectos pessoais…



… assim como a cama onde ela faleceu 
santamente. Num armário estão expostos 
alguns dos ex-votos oferecidos ao 
mosteiro como agradecimento por 
algumas das graças alcançadas por 
intercessão da Madre Virgínia.



Ao lado deste quarto encontra-
se um outro, onde funciona um 
pequeno oratório que convida 
ao recolhimento interior com 
Jesus e Maria.

Estes dois quartos podem ser 
visitados por todos os que se 
dirijam ao mosteiro de Santo 
António querendo conhecer 
algo mais sobre a vida desta 
religiosa mística madeirense.



Abertura do Processo Diocesano de Canonização da 
Madre Virgínia Brites da Paixão

Depois de recebido o Nihil Obstat da Santa Sé, a 29 de Dezembro de 2006, D. 
Teodoro de Faria procedeu à abertura solene do Processo de Canonização da 
Madre Virgínia, na capela do Mosteiro de Nossa Senhora da Piedade, na 
Caldeira, em Câmara de Lobos.

Esta cerimónia foi precedida por uma Eucaristia presidida pelo então Bispo 
do Funchal, e concelebrada por vários sacerdotes e muito povo de Deus.



Neste momento procede-se à
continuação dos trabalhos da 
fase diocesana do seu 
Processo de Canonização. Só
depois da clausura do mesmo 
será enviado para Roma para 
ser analisado pela 
Congregação da Causa dos 
Santos.

Entretanto, prossegue-se a 
divulgação da sua vida e obra 
através de livros, pagelas e do 
“Boletim da Madre Virgínia”.



Louvado sejais Senhor, 
por a terdes criado.



Secretariado de Canonização da Madre Virgínia
Mosteiro de Nossa Senhora da Piedade

Caminho do Convento da Caldeira, 2
9300-084 Câmara de Lobos

Madeira
E-mail: madrevirginia@gmail.com




