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“Se todos soubessem 
como Jesus é belo, 

como é amável, 
não procurariam 
senão o seu amor. 

Nosso coração é feito 
para amar uma só coisa: 

nosso grande Deus.”





INTRODUÇÃO



10

Este subsídio é um novenário dedi-
cado a Santa Gemma Galgani. Ele foi 
preparado para os devotos desta santa 
e para os que desejam conhecer e viver 
a sua espiritualidade e a mística da pri-
meira santa do século XX. Gemma é uma 
das poucas santas que desenvolveram os 
estigmas de Jesus. Ela os escondia por 
vergonha, humildade, e por desconheci-
mento, pois não sabia direito do que se 
tratava. 

Aqui neste subsídio você encontrará 
duas novenas, um tríduo e algumas ora-
ções, sendo duas delas compostas pela 
própria Santa Gemma. São orações tra-
dicionais, carregadas de fervor. Orações 
poderosas, que tocavam os céus quando 
Gemma Galgani as rezava.

A primeira novena é de intercessão. 
Nela, pedimos a intercessão de Santa Gem-
ma pelos profissionais da saúde (farma-
cêuticos, médicos, enfermeiros e técnicos 
de enfermagem, químicos e profissionais 
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de laboratórios, agentes de saúde, pasto-
ral da saúde e seus agentes, paramédicos, 
socorristas e pessoas enfermas), uma vez 
que ela é a padroeira dos farmacêuticos e a 
protetora de todos esses profissionais que 
atuam em prol da vida. 

A segunda novena é uma novena tra-
dicional, que é feita em várias partes do 
mundo. Aqui ela foi adaptada e nela foram 
adicionadas algumas pequenas petições 
e formulações, mas a essência continua 
a mesma. O tríduo contido aqui também 
segue nessa mesma linha, com orações 
tradicionais, e realizado por devotos de 
vários países, sobretudo na Itália, seu 
país de origem. No final de cada dia do 
tríduo, há um compromisso prático a ser 
assumido.

Recomendo que o leitor conheça tam-
bém as seguintes obras: Diário, de Santa 
Gemma Galgani, que ela escreveu a pe-
dido de seu confessor, monsenhor Volpi; 
sua autobiografia, intitulada O caderno 
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de meus pecados, escrita a pedido de seu 
diretor espiritual, Pe. Germano de San-
to Estanislau. Essa obra é uma das mais 
enigmáticas, pois foi a que o diabo tentou 
queimar e foi recuperada através de um 
ato de exorcismo feito pelo Pe. Germa-
no; e a biografia Santa Gemma Galgani: 
entre Deus e o diabo, escrita por mim, a 
partir de relatos da própria santa, de pes-
soas que a conheceram e de seu diretor 
espiritual. Para escrever essa obra, esti-
ve em Lucca, na Itália, buscando infor-
mações in loco. Todas essas obras foram 
publicadas pela Paulus. Elas ajudarão no 
conhecimento da vida e da espiritualidade 
de Santa Gemma Galgani. 

Seja um divulgador da sua devoção. 
Faça com que o nome dela seja conhecido 
e amado. Os milagres obtidos por inter-
médio dessa santa são incontáveis. E sua 
novena é poderosa. Faça-a com fervor e 
devoção, e você verá os resultados muito 
antes do que imagina.



I
NOVENA PARA PEDIR A 

INTERCESSÃO DE SANTA 
GEMMA GALGANI
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Nesta novena, dedicada a Santa Gem-
ma Galgani, pedimos a sua intercessão 
pelos profissionais da saúde e a cura dos 
enfermos. Santa Gemma é a padroeira 
dos farmacêuticos e intercede junto a 
Deus pelos que sofrem algum tipo de 
enfermidade ou foram vítimas de aci-
dentes. 

Gemma Galgani era filha de farma-
cêutico, e chegou a trabalhar na farmá-
cia de seu pai, em Lucca, onde vivia. Ela 
viveu no seu corpo, além das chagas de 
Jesus crucificado, as agruras de graves 
enfermidades, e soube enfrentá-las com 
a serenidade de quem se achega a Deus 
cansado e fatigado com o peso dos seus 
fardos, para encontrar descanso. 

Ela não pedia que ele diminuísse ou 
dirimisse a sua dor, mas que a tornasse 
digna de entrar em sua morada, pura 
e imaculada, e Jesus atendeu as suas 
orações. Junto com Santa Gemma, va-
mos pedir a cada dia desta novena pelos 
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profissionais da saúde e por aqueles que 
lidam direta ou indiretamente com pes-
soas enfermas. 

Gemma, aos vinte anos, estava apa-
rentemente em seu leito de morte. Uma 
novena lhe foi sugerida como a única 
chance de cura. No dia 23 de fevereiro 
de 1899, à meia-noite, ela ouviu o cho-
calhar de um rosário e se deu conta de 
que o venerável Gabriel (hoje São Gabriel 
da Virgem Dolorosa) estava aparecendo 
para ela. Ele falou a Gema: “Queres ficar 
curada? Reza com fé toda noite ao Sagra-
do Coração de Jesus. Eu virei a ti até a 
novena terminar, e rezarei contigo a esse 
Sacratíssimo Coração”. Na primeira sex-
ta-feira de março daquele ano, a novena 
terminava. A graça tinha sido concedi-
da; Gemma estava curada. Quando ela 
se levantou, os que estavam à sua volta 
choraram de alegria. Sim, um milagre 
havia acontecido!


