
 1

Novena Beata Hildegard Burjan 
Elaborada pelas Irmãs da Caridade Social 

 
 
 

HILDEGARD BURJAN 

  
   Nasceu em 1883, na Alemanha, em uma família de classe média, sem religião. 
Durante alguns anos, experimentou profunda sede de um verdadeiro sentido para a 
vida. 
 
   Em 1907 casou-se com o engenheiro elétrico Alexandre Burjan. Em 1908 formou-se 
em Filosofia, sendo uma das primeiras mulheres a frequentar uma universidade e 
concluiu o Doutorado summa magna cum laude (a mais alta qualificação possível em 
uma titulação acadêmica). 
  
   Alguns meses depois, Hildegard ficou doente, permanecendo hospitalizada por longo 
período. Ficou muito impressionada ao perceber o amor com que as irmãs religiosas 
daquele hospital tratavam as pessoas e realizavam seu trabalho e, com isso, chegou à 
conclusão: “Isso, um ser humano, apenas com suas próprias forças, não é capaz de 
fazer”. Convenceu-se, então, da existência de Deus, e Nele passou a acreditar 
ardentemente. Era muito grave seu estado de saúde, e quando os médicos declararam 
que já haviam esgotado todos os recursos que a Medicina dispunha, na manhã 
seguinte, um Domingo de Páscoa, de forma inexplicável, Hildegard estava curada. Ela 
compreendeu que se tratava de um milagre, através do qual Deus quis revelar-se a ela, 
de forma ainda mais visível. Ali experimentou, no mais íntimo de seu ser, o amor 
gratuito e misericordioso de Deus. Impressionada com essa manifestação Dele, 
exclamou: “Esta segunda e nova vida deve pertencer unicamente a Deus”. Pediu o 
Batismo e lançou-se nos braços do Criador: “Quero doar-me, consumir minha vida no 
amor aos irmãos”. 
  
   Mais tarde ficou grávida e os médicos aconselharam um aborto, pois seu corpo, 
fragilizado pelas várias cirurgias, não resistiria à gravidez. Mas ela foi decidida e disse: 
“Mesmo que eu tenha que morrer, seja feita a vontade de Deus”. Novamente 
experimentou a ação da graça de Deus em sua vida: deu à luz sua filha Elisabeth e 
continuou sua missão. 
 
   Mudou-se em 1909 com a família para a Áustria, e lá deparou com graves questões 
sociais. Empenhou-se na luta contra a exploração do trabalho infantil e ajudou as 
operárias empobrecidas a defenderem sua dignidade e igualdade de direitos. Dedicou-
se às jovens marginalizadas tentando integrá-las novamente na sociedade. Mobilizou 
senhoras da alta sociedade de Viena, membros da nobreza e foi até o Papa, a fim de 
conseguir ajuda para a compra de casas que passavam a funcionar como lares para 
moças, mulheres e bebês. Organizou campanhas para atender as vítimas da Primeira 
Guerra Mundial, socorrendo os famintos, os doentes, as crianças e as mães. A todos se 
se doava sem limites, não visando apenas a miséria humana, mas sobretudo, a 
necessidade profunda de cada pessoa: a sede de Deus. 
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   Membros da Igreja católica e políticos cristãos perceberam o quanto era necessário, 
no Parlamento a atuação de uma pessoa com compromisso cristão, com o 
entendimento das necessidades sociais, com o dinamismo, a inteligência e a 
sensibilidade de Hildegard. Ela aceitou candidatar-se e foi a primeira mulher cristã eleita 
Deputada Federal. Com plena responsabilidade procurou influenciar a legislação social 
em prol dos mais desfavorecidos, o que veio a mudar a realidade social em quase toda 
a Áustria. Lutou, incansavelmente em defesa da verdade e da justiça e foi chamada de 
“A Consciência do Parlamento”. Após vencido seu mandato, embora com grandes 
chances de uma brilhante carreira política, não aceitou mais concorrer. 
 
   Impelida pelo amor de Cristo, Hildegard Burjan sentiu-se chamada a amenizar, por 
meio da atuação social, a miséria humana. Durante 25 anos, após sua conversão, doou 
sua vida em resposta a esse chamado, mas queria que isso tivesse continuidade 
através de pessoas com esse mesmo ideal, consagradas a Deus e inteiramente 
dedicadas e esse serviço. 
 
   Fundou então, em 1919, a Comunidade das Irmãs da Caridade Social, que tem como 
carisma: TORNAR PRESENTE O AMOR MISERICORDIOSO DE DEUS AOS IRMÃOS 
MAIS NECESSITADOS. Deu à comunidade o lema: “O AMOR DE CRISTO NOS 
IMPULSIONA” (2 Cor 5,14).   
 
   Mesmo com os compromissos de esposa e mãe, com as várias atividades sociais que 
assumira, com a atuação política enquanto parlamentar, com a dedicação à 
congregação religiosa que fundara, Hildegard nos deixa o testemunho de alguém que 
mergulha profundamente na oração, no encontro com Deus: Em sua espiritualidade 
destaca-se grande amor pela Eucaristia. Passava horas em adoração ao Santíssimo e 
dizia: “É assim que Deus me dá as maiores graças... Assim, muitas coisas se 
esclarecem, os problemas mais complicados se solucionam. Fortalecida, disponho-me 
a servir”. Sabia fazer de cada lugar, um lugar de oração e de encontro com Deus: 
“Trago sempre comigo folhas soltas do Breviário e rezo sempre nos trens, nas 
lanchonetes e enquanto o meu marido lê o jornal. As horas mais felizes para mim são á 
noite, quando, tranquilamente, posso rezar o Breviário”.  Possuía grande amor e 
verdadeira devoção aos santos. 
 
   Em 11 de junho de 1933, Hildegard partiu para a Casa do Pai. Suas últimas palavras 
foram: “Jesus, meu querido Jesus, torna bons todos os homens, a fim de que possas 
encontrar neles o teu agrado. Faze que sua única riqueza sejas Tu, somente Tu”. 
 
   Dia 29 de janeiro de 2012, Hildegard Burjan foi beatificada em celebração solene na 
Catedral de Viena, na Áustria. 
   A memória da Beata Hildegard Burjan será celebrada no dia 12 de junho de cada ano. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

   Esta novena é um pequeno instrumento de oração, para os que desejam buscar o 
auxílio da Beata Hildegard em suas dificuldades. 
   Para cada dia da novena haverá um tema com uma breve reflexão sobre a vida de 
Hildegard. Ela nos deixa o testemunho de alguém que buscou em primeiro lugar a 
vontade de Deus.  
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   Confiamos na palavra de Jesus que nos anima: “Pedi e vos será dado; buscais e 
achareis; batei e vos será aberto; pois todo aquele que pede, recebe; o que busca acha 
e ao que bate, se lhe abrirá” (Mt 7, 7-8). 
   Por isso, reze com fé e confiança de que Deus sempre atenderá o seu pedido, mas 
Ele tem o seu tempo e o seu modo de nos atender.  
 

1º DIA 
 

EM BUSCA DE DEUS 
 
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 
Vinde ó Deus em meu auxilio! 
Socorrei-me, sem demora. 
 

Salmo 41 
 
Como a corça suspira pelas águas correntes,  
Assim minha alma suspira por vós, ó meu Deus. 
Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo; 
Quando irei contemplar a face de Deus? 
 
Minhas lágrimas se convertem em alimento dia e noite, 
Enquanto me repetem sem cessar: “Teu Deus, onde está?”. 
 
Por que te deprimes, ó minha alma! E te inquietas dentro de mim? 
Espera em Deus, porque ainda hei de louvá-lo: 
Ele é minha salvação e meu Deus. 
 
Conceda-me, o Senhor,  de dia a sua graça. 
E de noite eu cantarei, louvarei o Deus da minha vida. 
Digo a Deus: “Ó meu rochedo, por que me esqueceis?” 
 
Espera em Deus, porque ainda hei de louvá-lo:  
Ele é minha salvação e meu Deus. 
 
Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo! 
Como era no principio, agora e sempre. Amém! 
 
 

Reflexão 
  
   Hildegard foi incansável na procura de Deus: “Ó Deus, deixa-me encontrar-te”. 
Mesmo depois de sua conversão, em todo seu caminhar, Hildegard estava em busca 
do Senhor, que tanto amava. Procurava segui-Lo em todos os momentos: nos 
trabalhos, nos encontros com as pessoas, nas alegrias, nas dificuldades e sofrimentos. 
Escreveu para uma pessoa dizendo: “Seria tão simples permitir que o Bom Deus nos 
tome pela mão... Olhar para Ele e deixar-se guiar por Ele e assim, tranquilamente, 
aguardar o que Ele deseja da gente. O importante é que acolhamos a Vontade de 
Deus, e cumprindo-a, encontremos a paz interior”. 
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   Deus foi o grande segredo de sua irradiante bondade de coração, de sua alegria e do 
seu otimismo. 
 

Oração 
 
   Ó Deus, fonte de todo bem, concedei-nos, em vosso imenso amor de Pai, a graça de 
conhecermos profundamente o Vosso Filho Jesus Cristo para podermos segui-lo com 
mais amor e doação. 
 
Pai Nosso... 
 
Nós (eu) vos pedimos (peço) atendei-nos (me) pela intercessão de Hildegard Burjan, 
em nossa (minha) intenção especial... (fazer o pedido). 
 
Eternamente, Senhor, cantarei vosso louvor. 
Bendigamos ao Senhor! Demos graças a Deus! 
 
 
Atitude de vida 
 
Procure perceber a presença de Deus em tudo. 
 
 
 

2º DIA 
 

CONFIAR SEMPRE  
 

 
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 
Vinde ó Deus em meu auxilio! 
Socorrei-me, sem demora. 
 

Salmo 90 (91), 1-11 
 
Aquele que habita onde se esconde o Altíssimo, 
E passa a noite à sombra do Deus soberano. 
Do Senhor eu digo: Ele é meu refugio,  
Minha fortaleza, meu Deus: Nele confio! 
 
É Ele que te livra da rede do caçador 
E da peste perniciosa. 
De suas asas ele faz para ti um abrigo  
E debaixo de sua plumagem te refugias. 
Sua fidelidade é um escudo, é uma armadura.  
 
Não temerás nem o terror da noite,  
Nem a flecha que voa em pleno dia, 
Nem a peste que ronda na sombra,  
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Nem o flagelo que devasta ao meio dia. 
 
Se tombarem mil ao teu lado  
E dez mil à tua direita, não serás atingido. 
Basta abrires os olhos e verás  
Que recompensa recebem os infiéis. 
Sim, Senhor, tu és o meu refugio. 
 
Fizeste do Altíssimo a tua morada, 
Não te acontecerá desgraça,  
Nenhum golpe ameaçará a tua tenda,  
Pois Ele encarregará seus anjos  
De guardar-te em todos os teus caminhos. 
 
Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo! 
Como era no principio, agora e sempre. Amém! 
 
 

Reflexão 
 
   Hildegard recebia muitas cartas de pessoas que lhe confiavam as suas dificuldades e 
sofrimentos. Incansavelmente as animava, dizendo: “Continuem confiando cada vez 
mais na ajuda do Senhor. Em união com Ele vencereis todas as dificuldades. Nada 
produz tantos frutos como uma confiança ilimitada”. 
   A confiança de Hildegard foi um belíssimo louvor ao Amor Gratuito de Deus.  Quanto 
mais insuperáveis pareciam às dificuldades, tanto mais forte se tornava sua confiança 
no infinito Amor de Deus. Entregou-se, com confiança ilimitada, ao ilimitado Amor de 
Deus: “Tenho a firme confiança de que o Bom Deus nos ajuda, quando lhe entregamos 
tudo, incondicionalmente”. 

 
Oração 

           
   Senhor, infinitamente bom, vós, que sempre atendeis aqueles que em vós confiam e 
nos enriqueceis com vossos dons. Concedei-nos, como a Beata Hildegard, a graça de 
uma confiança ilimitada no vosso amor e bondade. Ajudai-nos a aceitar toda espécie de 
provação e adversidade, colocando-nos em vossas mãos paternais. 
 
Pai Nosso... 
 
Nós (eu) vos pedimos (peço) atendei-nos (me) pela intercessão de Hildegard, em nossa 
(minha) intenção especial... (fazer o pedido). 
 
Eternamente, Senhor, cantarei vosso louvor. 
Bendigamos ao Senhor! Demos graças a Deus! 
 
Atitude de vida 
 
Exercite sua confiança em Deus. 
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3º DIA 
 

A SERVIÇO DOS IRMÃOS 
 
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 
Vinde ó Deus em meu auxilio! 
Socorrei-me, sem demora. 
 

Salmo 40,1-5 
 
Feliz quem se lembra do necessitado e do pobre,  
Porque no dia da desgraça o Senhor o salvará. 
O Senhor há de guardá-lo e o conservará vivo, 
Há de torná-lo feliz na terra  
e não o abandonará à mercê de seus inimigos. 
 
O Senhor o assistirá no leito de dores  
E na sua doença o reconfortará. 
Quanto à mim eu vos digo: piedade para mim, Senhor; 
Sarai-me, porque pequei contra vos. 
 
Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo! 
Como era no principio, agora e sempre. Amém! 
 
 

Reflexão 
 
   “Jesus, meu querido Jesus, torna bons todos os homens e mulheres, a fim de que 
possas encontrar neles o teu agrado. Faze que sua única riqueza sejas Tu, somente 
Tu”. Foram estas as últimas palavras que Hildegard disse na hora de sua morte. 
Expressam algo do seu grande amor aos outros.  
   Ela renunciou as regalias de uma vida confortável de classe alta, e sacrificou-se por 
amor aos outros. Às vezes, até privou a própria família de sua presença. Foi Deus que 
transbordou nela o amor aos irmãos. Dedicou-se aos mais empobrecidos e excluídos 
da sociedade, aos destruídos em sua dignidade humana. Neles procurava o Rosto de 
Deus e se doava sem limites. 
   Sonhava com a Nova Sociedade em que todos fossem irmãos, no mesmo Pai. 
Procurou chegar até as raízes do mal. Foi além do assistencialismo, atingindo as 
estruturas dos problemas sociais. Estava convencida de que a Justiça Social é fruto da 
Misericórdia. Em tudo, deixou-se impulsionar pelo Amor de Cristo e fez dele o seu lema: 
“O Amor de Cristo nos impulsiona” (2 Cor 5,14).  
 

Oração 
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   Deus Misericordioso, nós vos agradecemos por terdes enriquecido generosamente a 
Beata Hildegard com vosso Amor. Dai-nos, no dia-a-dia, nova força irradiante, a fim de 
que possamos anunciar o vosso Reino a todos os que encontrarmos. Amém. 
 
Pai Nosso... 
 
Nós (eu) vos pedimos (peço) atendei-nos (me) pela intercessão de Hildegard, em nossa 
(minha) intenção especial... (fazer o pedido). 
 
Eternamente, Senhor, cantarei vosso louvor. 
Bendigamos ao Senhor! Demos graças a Deus! 
 
Atitude de vida 
 
Vá ao encontro de alguém que precisa de sua ajuda. 
 
 
 

4º DIA 
 

EUCARISTIA – FONTE E ALIMENTO 
 
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 
Vinde ó Deus em meu auxilio! 
Socorrei-me, sem demora. 
 

Salmo 22 (23) 
 
O Senhor é meu Pastor, nada me falta.  
Em verdes pastagens me faz repousar. 
 
Para as águas tranquilas me conduz 
E restaura as minhas forças;  
 
Ele me guia por caminhos justos,  
Por causa do seu nome. 
 
Ainda que eu caminhe por um vale tenebroso, 
Nenhum mal temerei, pois estás junto à mim; 
 
Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. 
Diante de mim preparas uma mesa, 
À frente dos meus opressores; 
 
Unges minha cabeça com óleo. 
E minha taça transborda.  
 
Sim, felicidade e amor me seguirão 
Todos os dias da minha vida; 
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Minha morada é a casa do Senhor 
Por dias sem fim. 
 
Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo! 
Como era no principio, agora e sempre. Amém! 
 

Reflexão 
 
   O que realiza a pessoa humana é o amor. Hildegard abriu-se inteiramente ao Amor 
Misericordioso de Deus e assim o dom de Deus desenvolveu-se inteiramente nela, e 
por ela tornou-se um dom para os outros. Na Eucaristia, este amor chega à sua 
expressão máxima. Ela é a Fonte, o Alimento e, portanto, o Centro da Vida. 
   Hildegard procurou esta Fonte diariamente, alimentando-se da Eucaristia. Passava 
horas em Adoração ao Santíssimo Sacramento. Expressou-se uma vez dizendo: 
“Pensando neste imenso amor de Deus, fico profundamente comovida. Deus vem ao 
mundo, sofre e morre pela humanidade. Isto é algo inteiramente inconcebível. Portanto, 
a confiança no Divino Salvador, presente no Santíssimo Sacramento do Altar, não pode 
ter limites”. 
Diante do Santíssimo, Hildegard tomou as grandes decisões, e dizia: “É assim, que 
Deus me dá as maiores graças. Assim, muitas coisas se esclarecem, os problemas 
mais complicados se solucionam. Fortalecida, disponho-me a servir”.  
 

 
Oração 

          
   Óh Deus, em vosso grande amor nos destes Jesus Cristo, o Pão da Vida, que nos 
alimenta e fortifica. Pela força desse Sacramento, Hildegard foi capaz de doar-se 
inteiramente a Vós, a serviço dos irmãos. Concedei-nos a graça de compreendermos 
profundamente este grande Mistério do vosso amor. Fazei que nossas ações sejam 
uma preparação do Novo Céu e da Nova Terra, por Cristo Nosso Senhor. Amém. 
 
Pai Nosso... 
 
Nós (eu) vos pedimos (peço) atendei-nos (me) pela intercessão de Hildegard, em nossa 
(minha) intenção especial...(fazer o pedido). 
 
Eternamente Senhor, cantarei vosso louvor. 
Bendigamos ao Senhor! Demos graças a Deus! 
 
Atitude de vida 
 
Dedique um tempo de Adoração ao Santíssimo. 
 
 

5º DIA 
 

DIFICULDADES NO CAMINHO 
 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
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Vinde ó Deus em meu auxilio! 
Socorrei-me, sem demora. 
 

Salmo 62 (61), 1-2;6-9 
 
Só em Deus, ó minha alma, repousa, 
Dele vem a minha esperança; 
Só Ele é minha rocha, minha salvação, 
Minha fortaleza, - Jamais vacilarei! 
 
Em Deus está a minha salvação e minha glória, 
Em Deus está o meu forte rochedo. 
Em Deus está o meu abrigo. 
 
Confiai nele, ó povo em qualquer tempo,  
Derramai vosso coração em sua presença,  
Pois é um abrigo para nós! 
 
Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo! 
Como era no principio, agora e sempre. Amém! 
 
 

Reflexão 
 
   Hildegard foi uma mulher forte e corajosa, também nas horas de provações e 
sofrimentos. Jamais desanimou, porque sabia fazer de tudo uma oferta generosa a 
Deus. Dizia: “Vamos caminhar juntos com o Senhor. Deixemo-nos guiar por Ele e 
alegremo-nos em poder entregar-lhe cada noite, um pouco das nossas lutas e 
sacrifícios”. 
   Escreveu para uma amiga: “Sem dificuldades, a vida não teria conteúdo algum, e nós 
não poderíamos fazer coisa alguma para o Bom Deus! Sempre quando as dificuldades 
surgirem, então pense que isto significa justamente para você, um privilégio especial”. 
   Assim Hildegard acolhia as cruzes que a vida lhe apresentava e as dores físicas que 
suportava, diariamente, de uma maneira heróica, com serenidade, sem reclamar: “O 
Bom Deus gosta de oferecer-me oportunidades para o sacrifício”. Nas horas de 
sofrimento teve uma atitude de prontidão diante de Deus: “Devemos agradecer muito a 
Deus pelas imensas graças recebidas”. Ela encontrava Deus em tudo, louvando-O e 
glorificando-O. 
   Na hora de sua morte, Hildegard transbordava de gratidão a Deus, dizendo: “Minha 
morte é uma única e grande Ação de Graças”. “Deus foi infinitamente bom para comigo. 
Ele me concedeu tanta alegria e felicidade, que até nos maiores sofrimentos e 
preocupações me cumulou sempre de tantas graças. Tudo concorreu para o bem...”. 

 
 

Oração 
 
   Grande e Glorioso Deus, louvamos e exaltamos a vossa bondade que enriqueceu o 
coração de Hildegard com tanta alegria e gratidão. Fazei que a doação total de sua 
vida, seja fecunda também para nós. Que sejamos gratos em tudo que nos acontece, 
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nas alegrias ou nas dores, nas preocupações e sofrimentos. Que saibamos oferecer 
tudo para vossa maior glória. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 
 
Pai Nosso... 
 
Nós (eu) vos pedimos (peço) atendei-nos (me) pela intercessão de Hildegard, em nossa 
(minha) intenção especial...(fazer o pedido). 
Eternamente, Senhor, cantarei vosso louvor. 
Bendigamos ao Senhor! Demos graças a Deus! 
 
Atitude de vida 
 
Procure aceitar sem reclamar as pequenas cruzes do dia a dia. 
 
 
 

6º DIA 
 

MARIA – MODELO E CONSELHEIRA 
 
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 
Vinde ó Deus em meu auxilio! 
Socorrei-me, sem demora. 
 

Magnificat (Lc 2, 46-55) 
 
A minha alma engrandece o Senhor,  
E meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, 
Porque olhou para a humilhação de sua serva. 
 
Sim, doravante as gerações todas me chamarão de bem-aventurada, 
Pois o Todo-poderoso fez grandes coisas em meu favor. 
 
Seu nome é santo 
E sua misericórdia perdura de geração em geração,  
Para aqueles que o temem. 
Agiu com a força de seu braço, 
Dispersou os homens de coração orgulhoso. 
 
Depôs os poderosos de seus tronos, 
E a humildes exaltou. 
Cumulou de bens os famintos 
E despediu os ricos de mãos vazias. 
 
Socorreu Israel, seu servo, 
Lembrando de sua misericórdia 
Conforme prometera a nossos pais 
Em favor de Abraão e de sua descendência, para sempre! 
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Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo! 
Como era no principio, agora e sempre. Amém! 
 
 

Reflexão 
 
   Maria ocupou um lugar especial na vida de Hildegard. Ela viu em Maria os frutos que 
alcançam uma vida, que é inteiramente conduzida pelo Espírito de Deus. Para 
Hildegard, Maria é Modelo e Conselheira: “Fazei tudo o que Ele vos disser” (Jo 2, 5). 
   Para sua comunidade religiosa, escolheu Maria, Mãe do Bom Conselho, como 
padroeira e dizia: “Maria, nossa padroeira, ensinai-nos a pedir o seu Bom Conselho e 
nos ajude a crescermos na intimidade com o vosso Filho Jesus, da qual tanto 
necessitamos para realizar bem o nosso apostolado. Intercedei para alcançarmos as 
bênçãos e graças divinas, a fim de que a nossa doação aos irmãos se torne fecunda”. 
 
 

Oração 
 
   Maria, Mãe do Bom Conselho, nossa fortaleza e proteção, nós vos suplicamos que 
nos una a Cristo, e, pela Palavra de Deus, encontremos sabedoria para escolher 
sempre aquilo que mais agrada o Pai. Abençoai e protegei as nossas famílias e 
comunidades, e afastai de nós tudo o que nos separa do Vosso Filho Jesus. Amém. 
 
Nós (eu) vos pedimos (peço) atendei-nos (me) pela intercessão de Hildegard, em nossa 
(minha) intenção especial... (fazer o pedido). 
 
Eternamente, Senhor, cantarei vosso louvor. 
Bendigamos ao Senhor! Demos graças a Deus! 
 
Atitude de vida 
 
Cultive em sua vida a atitude da gratidão. 
 
 
 

7º DIA 
 

 NO CAMINHO DA FÉ 
 
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 
Vinde ó Deus em meu auxilio! 
Socorrei-me, sem demora. 
 

Salmo 102,1-5,8 
 
Bendize ao Senhor, ó minha alma, 
E tudo o que existe em mim ao seu nome santo! 
 
Bendize ao Senhor, ó minha alma,  
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E não esqueças nenhum dos seus benefícios. 
 
É ele quem perdoa tua culpa toda 
E cura todos os teus males, 
 
É ele quem redime a tua vida da cova 
E te coroa de amor e compaixão. 
 
É ele quem sacia teus anos de bens 
E, como da águia, tua juventude se renova. 
 
O Senhor  é compaixão e piedade, 
Lento para a cólera e cheio de amor; 
 
Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo! 
Como era no principio, agora e sempre. Amém! 
 
 

Reflexão 
 
   A conversão de Hildegard foi um processo longo e harmonioso. Ela veio a conhecer a 
doutrina católica na Universidade, exatamente lá onde tantos a deixam para trás. Fez a 
sua adesão de fé, abriu-se inteiramente para o Espírito Novo do Reino de Deus, 
expresso nas Bem aventuranças do Evangelho. Hildegard deixou-se tocar 
profundamente por esta proposta e fez dela o programa de sua vida. Entrou na “Escola 
de Jesus” e deixou-se tocar até o íntimo do coração pela Palavra e pela Graça de Deus. 
Isso levou Hildegard a transmitir os ensinamentos de Deus aos outros e irradiar o seu 
amor. 
   Reconheceu em tudo o primado da graça e afirmava: “Devemos convencer-nos 
profundamente de que sem a graça de Deus nada podemos fazer, absolutamente 
nada... Somos convidados a caminhar sempre na presença de Deus e nos deixar 
transformar pela graça em todos os acontecimentos e situações da vida... E quando 
experimentamos a nossa pobreza pessoal, a nossa nulidade, unamo-nos mais ainda 
intimamente a Jesus Cristo. Ele completa tudo o que nos falta, nos dá tudo o que nos 
enriquece e nos capacita a trabalhar pelo Reino...”. 
 

Oração 
 
   Ó Deus, vós que tanto amastes o mundo e destes Vosso Filho Único, aumentai e 
fortificai a nossa fé; que ela seja firmemente fundada sobre o mistério de vossa Palavra 
feita carne e que possamos assim, triunfar sobre o mal. Pela intercessão da Beata 
Hildegard, enchei-nos de toda alegria e paz, na fé, para nos tornarmos ricos de 
esperança, na força do Espírito Santo. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. 
 
Pai Nosso... 
 
Nós (eu) vos pedimos (peço) atendei-nos (me) pela intercessão de Hildegard, em nossa 
(minha) intenção especial...(fazer o pedido). 
 
Eternamente, Senhor, cantarei vosso louvor. 
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Bendigamos ao Senhor! Demos graças a Deus! 
 
Atitude de vida 
 
Exercite sua fé, agindo e enfrentando os desafios da vida com mais coragem e 
esperança. 
 
 
 

8º DIA 
 

 NA FORÇA DO ESPÍRITO SANTO 
 
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 
Vinde ó Deus em meu auxilio! 
Socorrei-me, sem demora. 
 

Salmo 104 (103), 1-4; 33 
 
Bendize ao Senhor, ó minha alma! 
Senhor, meu Deus, como és grande: 
 
Vestido de esplendor e majestade, 
Envolto de luz como num manto, 
 
Estendendo os céus como tenda, 
Construindo sobre as águas tuas altas moradas; 
 
Tomando as nuvens como teu carro,  
Caminhando sobre as asas do vento; 
 
Fazendo dos ventos teus mensageiros,  
Das chamas de fogo teus ministros! 
 
Vou cantar ao Senhor enquanto eu viver, 
Vou louvar o meu Deus enquanto existir. 
 
Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo! 
Como era no principio, agora e sempre. Amém! 
 
 

Reflexão 
 
   O coração de Hildegard foi transformado pelo Espírito Santo e durante toda sua vida 
procurou revelar esta luz aos outros. Escreveu para uma irmã este lindo conselho: 
“Ocupe-se profundamente, e com muito amor, com os Dons do Espírito Santo. 
Questione-se com muita seriedade: até onde estes dons já penetraram em sua vida e 
trabalho? Se ainda não estiver tão bem, como você anseia, examine as causas. 
Aprofunde muito em você este desejo, e esvazie seu coração de toda mesquinharia e 
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de todos os empecilhos. Abra-o largamente à graça divina, abra-o de tal forma que o 
Espírito Santo possa curar verdadeiramente todas as feridas, amaciar e ajustar as 
asperezas e resistências, impregnar com o orvalho da graça toda secura e dureza. 
Deixe aquecer e derreter o que estiver petrificado, e assim, transformar o que estiver 
errado. E quanto há de errado em cada um de nós, sem que o saibamos e 
reconheçamos! Tudo seja finalmente dirigido por Ele, para nossa santificação. Toda 
decepção e desânimo que muitas vezes nos atingem, certamente desaparecerão, se 
você se lembrar de que o mesmo Espírito Santo, que transformou totalmente os 
apóstolos, vem à nossa alma, quando nós O desejamos profundamente. Ele nos 
concederá força, luz, perseverança e consolo, mostrando-nos o verdadeiro sentido da 
vida, e nos tornará livres, alegres e pacíficos. Que o Espírito Santo nos guie com sua 
graça por todo o sempre”. 
      
 

Oração 
 

   Ó Deus Santificador, que santificais sempre de novo a vossa Igreja em todos os 
povos e nações, derramai os Dons do Vosso Espírito e realizai, em nossos corações a 
transformação, como fez na vida de Hildegard, para que nós nos tornemos instrumentos 
em vossas mãos que revelam o vosso amor. Isto vos pedimos, por Jesus Cristo, Nosso 
Senhor. Amém. 
 
Pai Nosso... 
 
Nós (eu) vos pedimos (peço) atendei-nos (me) pela intercessão de Hildegard, em nossa 
(minha) intenção especial... (fazer o pedido). 
 
Eternamente, Senhor, cantarei vosso louvor. 
Bendigamos ao Senhor! Demos graças a Deus! 
 
Atitude de vida 
 
Sinta-se uma pessoa iluminada pelo Espírito Santo e deixe para trás o negativismo, a 
tristeza e o desânimo. 
 
 
 

9º DIA 
 

 AMOR A IGREJA 
 
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 
Vinde ó Deus em meu auxilio! 
Socorrei-me, sem demora. 
 
 

Salmo 138 (137), 1-3; 7- 8 
 

Eu te celebro, Senhor, de todo o coração, 
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Pois ouvistes as palavras de minha boca. 
 
Na presença dos anjos eu canto a ti, 
E me prosto voltado para o teu sagrado templo. 
 
Celebro teu nome, por teu amor e verdade, 
Pois tua promessa supera tua fama. 
 
Quando eu gritei me ouviste 
E aumentaste a força dentro de mim. 
 
Se eu caminho no meio da angústia, 
Tu me conservas a vida; 
 
Contra a ira do meu inimigo 
Estendes o braço, e tua direita me salva. 
 
O Senhor fará tudo por mim: 
Senhor, o teu amor é para sempre! 
Não abandone a obra de tuas mãos! 
 
Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo! 
Como era no principio, agora e sempre. Amém! 
 

 
Reflexão 

 
   Hildegard ofereceu, generosamente a sua colaboração à Igreja, colocando todos os 
seus dons e talentos a serviço da evangelização. 
   Sentia a necessidade de trabalhar harmoniosamente para a edificação da Caridade e 
da Unidade, especialmente nas situações de conflitos. 
   Animava todos a procurar sempre a Vontade de Deus, lembrando que a Igreja nasceu 
da Cruz e esta faz parte da nossa vida. Dizia: “Devemos ter um coração muito aberto... 
Nada procurar para si mesmo, mas desejar trabalhar apenas pelo Reino de Deus”. 
   Em todos os momentos, Hildegard sentia-se Igreja, amava-a de coração e vivia a 
comunhão eclesial, principalmente nas situações difíceis, quando apareciam tensões e 
falhas humanas: “Por Cristo, Com Cristo, Em Cristo! Estas seis palavras para mim 
bastam, frente a todos os desafios do dia a dia”. 
   Com o seu exemplo atraía outros a participar mais ativamente da vida eclesial, para 
serem fermento na massa. Encorajava todos a colaborarem na construção do Reino de 
Deus, para assim encontrar paz e alegria interior, em servir o próprio Cristo nos irmãos. 
 
 

Oração 
 
 
   Ó Deus, Uno e Trino, concedei-nos, pela intercessão de Hildegard, a graça de 
amarmos a Igreja e com ela nos comprometermos. Infundi em nossos corações a vossa 
Palavra. Fazei crescer a nossa fé, nossa esperança e caridade. 



 16

Confirmai-nos no Amor do Vosso Nome e ajudai-nos a construir, cada dia mais, a 
Unidade do Espírito Santo. Amém. 
 
Pai Nosso... 
 
Nós (eu) vos pedimos (peço) atendei-nos (me) pela intercessão de Hildegard, em nossa 
(minha) intenção especial...(fazer o pedido). 
 
Eternamente, Senhor, cantarei vosso louvor. 
Bendigamos ao Senhor! Demos graças a Deus! 
 
Atitude de vida 
 
Procure fazer algo concreto na comunidade, colocando-se a serviço da Igreja. 
 
 

Frases da Beata 
Hildegard Burjan 

 
Torne-se uma criança, humilde e simples, que quer pertencer a este Pai e fazer Sua 
Vontade. Deixe que seu coração se aqueça por esse sentimento feliz: Eu pertenço a 
Deus. Ele cuida de mim, o que pode me faltar? 
 
Eu tenho a firme confiança, de que o bom Deus nos ajuda, quando nós entregamos 
tudo e inteiramente a Ele. 
 
Como Deus quiser – Sim, Ele distribui os papéis, como é melhor para nós e para as 
causas em questão. 
 
Deixemos Deus cuidar – Seja feita Sua Vontade! 
 
Nada se quer e nada se procura, abandona-se tudo, mas tudo mesmo, à Divina 
Providência. Basta que estejamos disponíveis e, então chegará o dia que trará a 
solução. 
 
Continue sempre a confiar plenamente na ajuda do Salvador. Em união com Ele você 
vencerá todas as dificuldades humanas – interiores e exteriores. Nada produz frutos tão 
certos como a confiança ilimitada. 
 
O Pai é bondoso, e Ele dirige os acontecimentos de tal modo que seja, justamente, o 
melhor, mesmo quando os homens não reconhecem isto claramente. 
 
Foi certamente um período profundamente triste, mesmo assim estou muito tranquila. O 
Bom Deus tudo permitiu, recebamo-lo de bom grado de Suas mãos. Queremos também 
entregar-lhe tudo o que vier. Como é fácil quando a gente não tem vontade própria! 
Mesmo quando o coração ainda resiste, quero e posso dizer um SIM inteiramente 
confiante, claro e sincero. 
 
É bom quando não se tem desejos e se abandona tudo à Divina Providência. 
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Há apenas uma coisa necessária: que a gente, cada dia de novo, com muita confiança 
e oração, se esforce para se aproximar um pouco mais de Jesus Cristo, crescer no Seu 
amor! 
 
Eu estou a favor de um caminhar confiante em direção ao alto, pois vai-se para a frente 
mesmo quando a gente nem sempre percebe, devido a tanta preocupação. 
 
 
 
 
 
 


