
 Oração 
 

Deus Pai Omnipotente Fonte de toda a Santidade 
Que pelo Mistério Pascal do Vosso Filho 

revelastes o Vosso Infinito amor 
e pela constante actuação do Espírito Santo 

conduzis o Vosso Povo pelos caminhos da Santidade, 
e Vos revelais aos simples e humildes, 

Imploramos da Vossa 
Infinita Misericórdia que através 

do martírio da Vossa Serva Maria Vieira da Silva 
derrameis sobre a vossa Igreja a abundância das 

Vossas Graças e nos concedais a graça da sua beatificação. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, 

que Convosco vive e reina na unidade do Espirito Santo. 
Amen. 

Pai Nosso – Avé Maria – Glória… 
 

Oração Oficial: Com aprovação eclesiástica pelo Bispo da Diocese de Angra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
    A Serva de Deus Maria Vieira da Silva nasceu a 

11 de Novembro de 1926 na Vila de São Sebastião 

da Ilha Terceira, Açores, Portugal. 

    No dia 4 de Junho de 1940, indo em companhia 

de sua irmã de 4 anos, levar o almoço a seu pai, 

num lugar distante e solitário, foi atacada por um 
homem que queria macular a sua pureza ao que 

ela, apesar da sua tenra idade, 13 anos apenas, 

soube resistir heroicamente gritando por socorro. 
    Então o infeliz sedutor desenganado e receoso 

de ser descoberto vibrou-lhe na cabeça uma forte 

pancada com uma enxada que logo a prostrou. 
Enquanto a irmã fugia desvairada, o assassino escondeu a vitima entre o 

mato, dando-lhe ainda mais pancadas com o fim decidido de a matar. 

    Algumas horas depois foi encontrada por seu pai e conduzida ao 
Hospital de Santo Espírito, em Angra do Heroísmo, onde morreu no dia 

seguinte sendo sepultada no Cemitério da Conceição daquela cidade. 

    Tendo, antes da morte, recuperado os sentidos, revelou o nome do 
assassino e o motivo da morte, concedendo-lhe o perdão. 

    Assim deu a vida para defender a sua pureza esta virgenzinha da Cruzada 

Eucaristíca, deixando uma heróica lição de virtude. 
 

Enviar o relato das graças recebidas para: 

Causa de beatificação de Maria Vieira da Silva 

Diocese de Angra 

Casa Episcopal Apartado 55 

9701 – 901 ANGRA DO HEROÍSMO 

Ou: info@mariavieira.org 
 

Envie dádivas para: 

BAN: PT50.0045 8065 01504487001 40 

(pondo no fim o BIC: CCCMPTPL, se residir no estrangeiro) 
 

Visite-nos: www.mariavieira.org 

Página facebook: Maria Vieira – Beatificação 

Canal de YouTube: Serva de Deus Maria Vieira da Silva 
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