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bem-aventurada
francisca de paula de jesus

nhÁ chica

14 de junho

Francisca de Paula de Jesus, filha e 
neta de escravos, nasceu em 26 de abril 
de 1810, no povoado de Santo Antônio 
do Rio das Mortes Pequeno, um dos cin-
co atuais distritos de São João del-Rei 
(MG), onde também foi batizada, sendo 
os seus padrinhos: Ângelo Alves e Fran-
cisca Maria Rodrigues. Ainda pequena, 
8 anos, mudou-se para a cidade de Bae-
pendi (MG), acompanhada de sua mãe, 
Isabel Maria, e de seu irmão, Teotônio 
Pereira do Amaral. Levaram consigo  
poucos pertences, e uma imagem de 
Nossa Senhora da Conceição. 

Francisca ficou órfã aos 10 anos e seu 
irmão, aos 12. Ambos cresceram sob os 
cuidados e a proteção de Nossa Senho-
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ra, que pouco a pouco foi conquistando 
o coração de Nhá Chica. Esta a chamava 
carinhosamente de “Minha Sinhá”, que 
quer dizer: “Minha Senhora”, e nada fa-
zia sem primeiro consultá-la. 

Mulher humilde, era fervorosa devo-
ta de Nossa Senhora da Conceição, e, 
a pedido da mãe, passou a vida inteira  
dedicando-se à prática da caridade e 
manteve-se celibatária, rejeitando com 
liberdade todas as propostas de casa-
mento que lhe apareceram. Leiga, Fran-
cisca de Paula de Jesus era conhecida 
por Nhá Chica (tia Chica); foi chamada 
ainda, em vida, de “a mãe dos pobres” 
e era respeitada por todos os que a pro-
curavam, desde os mais humildes aos 
homens do Império. A todos, atendia 
com a mesma paciência e dedicação, 
tendo para com todos uma palavra de 
conforto, um conselho ou uma pro-
messa de oração. Muitos não tomavam 
decisões sem primeiro consultá-la. Era 
considerada uma “santa”, e para os que 
lhe perguntavam quem ela realmente 
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era, respondia serenamente e convicta: 
“Eu não sou santa. Eu sou uma pobre 
analfabeta. Eu rezo e Deus, pelos me-
recimentos de sua divina Mãe, Maria 
Santíssima, me atende”. Com efeito, era 
analfabeta, pois não aprendeu a ler nem 
escrever. Desejava somente ler a Bíblia, 
mas sempre encontrava alguém que a 
lia para ela.

Sua fama de santidade foi se espa-
lhando de tal modo que pessoas de mui-
to longe começaram a visitar Baependi 
para conhecê-la, conversar com ela, fa-
lar-lhe de suas dores e necessidades e, 
sobretudo, para pedir-lhe orações. Nas 
sextas-feiras, não atendia a ninguém. Era 
o dia em que lavava as próprias roupas e 
se dedicava mais à oração e à penitên-
cia. Isso porque sexta-feira é o dia em 
que se recorda a Paixão e a Morte de 
nosso Senhor Jesus Cristo. Às três ho-
ras da tarde, intensificava suas orações 
e mantinha uma veneração à Imacula-
da Conceição, tratando-a familiarmente 
como a uma amiga. 
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Chegou a compor uma Novena a 
Nossa Senhora da Conceição e, em sua 
honra, durante 30 anos, reuniu doações 
para construir uma capela, ao lado de 
sua casa, onde venerava uma pequena 
imagem de Nossa Senhora da Concei-
ção que era de sua mãe e diante da qual 
rezava piedosamente por todos aqueles 
que a ela se recomendavam. Essa ima-
gem, ainda hoje, se encontra na sala da 
casinha onde ela viveu, sobre o Altar da 
antiga capela. Funciona hoje, no mes-
mo local, o Santuário Nossa Senhora da 
Conceição, na cidade de Baependi.  

Nhá Chica morreu no dia 14 de junho 
de 1895, com 87 anos, mas foi sepul-
tada somente no dia 18, no interior da 
Capela por ela construída. As pessoas 
que ali estiveram sentiram exalar de seu 
corpo um misterioso perfume de rosas 
durante os quatro dias de seu velório. 
Tal perfume foi novamente sentido no 
dia 18 de junho de 1998, 103 anos de-
pois, por Autoridades Eclesiásticas e por 
membros do Tribunal Eclesiástico pela 



9

Causa de sua Beatificação e, também, 
pelos pedreiros, por ocasião da exuma-
ção do seu corpo. Os seus restos mortais 
se encontram hoje no mesmo lugar, no 
interior do Santuário Nossa Senhora da 
Conceição, em Baependi, onde são ve-
nerados pelos fiéis. 

Em 1954, a Igreja de Nhá Chica foi 
confiada à Congregação das Irmãs Fran-
ciscanas do Senhor. Desde então, teve 
início, bem ao lado da Igreja, uma obra 
de assistência social, chamada “Associa-
ção Beneficente Nhá Chica” (ABNC), que 
atende crianças necessitadas e é mantida 
por benfeitores devotos de Nhá Chica. 

beatificação 

Nhá Chica, por sua fé e clarividência, 
ainda em vida, era chamada pelo povo 
como a Santa de Baependi. O Processo 
Informativo Diocesano começou em 16 
de julho de 1993, tendo sido encerrado 
em 1995, quando foi para Roma. O Re-
lator desse processo foi o Pe. José Luís 
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Gutiérrez. A causa ficou parada até 1998, 
quando assumiram como Postulador 
Frei Paolo Lombardo,ofm, e como vice-
-postuladora Ir. Célia Cadorin, ciic (mes-
ma religiosa que atuou nas causas de 
Santa Paulina do Coração Agonizante 
de Jesus e Santo Antônio de Sant’Anna 
Galvão, o Frei Galvão). Desde 1991 é re-
conhecida como Serva de Deus, título 
que recebeu oficialmente da Congrega-
ção para as Causas dos Santos.

Em 18 de junho de 1998, foi feito o 
reconhecimento dos restos mortais de 
Nhá Chica, na presença de autoridades 
eclesiásticas, de membros do Tribunal 
Eclesiástico pela Causa de sua Beatifi-
cação, da Comissão Histórica e de mé-
dicos legistas. Ainda no mesmo ano, o 
Tribunal Eclesiástico Pela Causa de Bea-
tificação de Nhá Chica apresentou à 
Diocese de Campanha (MG) um prová-
vel milagre para ser enviado e analisado 
pelo Vaticano.

O início da campanha pela canoni-
zação se deu em 1952. A instalação da 
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Comissão em prol da Beatificação teve 
início em 1989 e depois, definitivamente, 
foi instalada em 14 de janeiro de 1992. A 
publicação da Positio, documento que 
reúne todos os dados e testemunhos re-
colhidos durante a fase Diocesana, cor-
responde à primeira etapa do processo 
de beatificação, aconteceu no dia 30 de 
outubro de 2001. O documento seguiu 
para o Vaticano, para ser apreciado pela 
Congregação para as Causas dos San-
tos.

Em 30 de abril de 2004, os bispos bra-
sileiros reunidos em sua 42ª Assembleia 
Geral da cnbb (Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil) assinaram um do-
cumento pedindo a beatificação de Nhá 
Chica. O documento que reuniu 204 as-
sinaturas de bispos de 25 estados brasi-
leiros foi encaminhado pela Diocese de 
Campanha ao então Papa João Paulo II.

No dia 8 de junho de 2010, a Congre-
gação para as Causas dos Santos deu 
parecer favorável às virtudes heroicas da 
Serva de Deus Nhá Chica. No dia 14 de 
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janeiro de 2011, o Papa Bento XVI apro-
vou o Decreto da Congregação para 
as Causas dos Santos sobre as virtudes 
heroicas da Serva de Deus: castidade, 
obediência, fé, pobreza, esperança, cari-
dade, fortaleza, prudência, temperança, 
justiça e humildade. Nhá Chica foi pro-
clamada, pela Igreja, Venerável.

milagre para a beatificação

Em 2007, uma graça, ocorrida em 18 
de junho de 1995, foi atribuída a Nhá 
Chica, referente à professora Ana Lúcia 
Meirelles Leite, moradora de Caxambu 
(MG). Ela descobriu que tinha um pro-
blema congênito no coração quando foi 
submetida a exames médicos, logo após 
uma isquemia. Na véspera da cirurgia, a 
professora foi acometida de uma febre 
muito alta, que a impediu de realizar a 
operação, que foi marcada para uma 
nova data. No entanto, ao fazer a cirur-
gia, o médico constatou que a abertura 
no coração havia se fechado. Médicos de 
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Baependi, Pouso Alegre, Belo Horizonte 
e São Paulo deram testemunho de que a 
medicina não explicava o acontecido e 
que não havia possibilidade de cura sem 
a cirurgia. Ana Lúcia teria pedido a in-
tercessão de Nhá Chica e se curado por 
meio dela. Desde essa data, a aposenta-
da faz exames regulares que comprovam 
que o problema jamais voltou.

No dia 14 de outubro de 2011, a Co-
missão Médica da Congregação para as 
Causas dos Santos, depois de analisar o 
possível milagre da cura da professora 
Ana Lúcia, declarou que a cura não tem 
explicação científica. Todos os sete mé-
dicos deram voto favorável.

Em 28 de junho de 2012, o Papa Ben-
to XVI autorizou a Congregação para as 
Causas dos Santos a promulgar o Decre-
to de um milagre atribuído à intercessão 
da Venerável Mineira, Nhá Chica.

Foi beatificada em 4 de maio de 2013, 
em Baependi, em cerimônia presidida 
pelo Prefeito da Congregação para as 
Causas dos Santos, o Cardeal Angelo 
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Amato, representante da Santa Sé, que 
anunciou a data de 14 de junho como a 
festa litúrgica em memória de Nhá Chica. 
Ela se tornou a primeira leiga e negra bra-
sileira a ser declarada Bem-aventurada 
pela Igreja Católica Apostólica Romana.


