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Lista de siglas

AA Decreto Apostolicam Actuositatem: sobre o apostolado 
dos leigos. Concílio Ecumênico Vaticano II (18 de 
novembro de 1965)

AL Carta Encíclica Amoris Laetitia: sobre o amor na famí-
lia. Papa Francisco (19 de março de 2016)

CIIC Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição
CV Exortação Apostólica Pós-Sinodal Christus Vivit. Papa 

Francisco (25 de março de 2019)
DV Constituição Dogmática Dei Verbum: sobre a Revela-

ção Divina. Concílio Ecumênico Vaticano II (18 de 
novembro de 1965)

EG Exortação Apostólica Evangelii Gaudium: sobre o anún-
cio do Evangelho no mundo atual. Papa Francisco (24 
de novembro de 2013)

FC Exortação Apostólica Familiaris Consortio: sobre a fun-
ção da família cristã no mundo de hoje. Papa João 
Paulo II (22 de novembro de 1981)

FT Carta Encíclica Fratelli Tutti: sobre a fraternidade e 
amizade social – Papa Francisco (3 de outubro de 
2020)

GE Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate: sobre o cha-
mado à santidade no mundo atual. Papa Francisco (19 
de março de 2018)
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GS Constituição Pastoral Gaudium et Spes: sobre a Igreja 
no mundo atual. Concílio Ecumênico Vaticano II (7 
de dezembro de 1965)

LS Carta Encíclica Laudato Si’: sobre o cuidado da Casa 
Comum. Papa Francisco (24 de maio de 2015)

MT Carta Encíclica Mater et Magistra: sobre a recente evo-
lução da questão social à luz da doutrina cristã. Papa 
João XXIII (15 de maio de 1961)

QA Exortação Apostólica Pós-Sinodal Querida Amazônia: 
ao povo de Deus e a todas as pessoas de boa vontade. 
Papa Francisco (2 de fevereiro de 2020)

VC Exortação Apostólica Pós-Sinodal Vita Consecrata: so-
bre a vida consagrada e a sua missão na Igreja e no 
mundo. Papa João Paulo II (25 de março de 1996)

VRC Vida Religiosa Consagrada
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Apresentação

Esta obra, “Os Sonhos de Santa Paulina”, surgiu da 
experiência de proximidade do autor com a história de vida 
de Santa Paulina. O retiro anual de 2020 das Irmãs Idosas 
da Casa de Oração Madre Paulina, de Nova Trento/SC, em 
tempos de pandemia da Covid-19, contou com a beleza dos 
sonhos da Santa Fundadora. Rodinei Balbinot foi convidado 
para contribuir com a reflexão. Eis que as Irmãzinhas Idosas 
lançaram a ideia: “você poderia escrever um livro!” Com 
esta inspiração nascia o projeto deste livro que agora chega 
às nossas mãos em 2022, celebrando os 20 anos de Cano-
nização e 80 anos da Páscoa definitiva de Santa Paulina.

É admirável como Santa Paulina se revela ao autor, 
deixando transparecer sua essência de pessoa simples, hu-
milde, de vida interior, sensível e disponível no cuidado da 
vida. É uma releitura dos sonhos, da revelação divina que dá 
origem à Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Con-
ceição, na resposta da jovem Amábile a Maria Imaculada: 
“servir-vos, minha querida mãe”. 

Por meio da leitura vamos conhecer a jovem Amábile, 
como ela vai descobrindo sua vocação e o projeto de Deus 
para sua vida. Assim como seu protagonismo, dentro do 
seu contexto histórico e para além do seu tempo. Um pro-
tagonismo que ultrapassa tempo e fronteiras, chegando até 
nós e convocando mulheres e homens a superarem desafios 
e organizarem redes de cuidado da vida. 
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Os sonhos da jovem Amábile, hoje Santa Paulina, são 
atuais. Geram vida, ardor missionário e compromisso social. 
As Irmãzinhas continuam esta obra, porém não sozinhas, 
compartilham o carisma da “sensibilidade para perceber os 
clamores da realidade e disponibilidade para servir aos mais 
necessitados e aos que estão em situação de maior injusti-
ça” com muitos leigos e leigas, FAMAPA (Família Madre 
Paulina) e ISSP (Instituto Secular Santa Paulina). Permanece 
forte e constante o sonho/compromisso de SERVIR.

Gratidão ao autor, Rodinei Balbinot, por colocar seus 
dons a serviço escrevendo esta obra e doando-a gratuita-
mente para a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada 
Conceição, como uma forma de colaboração com a mis-
são. Que Santa Paulina continue sendo sua companheira 
de jornada.

Santa Paulina e Papa Francisco, que ligação profunda 
dos sonhos! Em tempos diferentes, os dois colocam a vida 
no centro da organização social, reconhecem que somos 
todos irmãos e irmãs, conforme a letra do canto: Ninguém 
pode prender um sonho. “Todo sonho alimenta a história/ a 
vitória do povo a chegar. Vamos juntos que neste caminho/
ninguém sobra ou fica pra trás. Para ver este mundo florido, 
crianças sorrindo sem fome e sem dor, é preciso cuidar bem 
da vida, que a vida sofrida se eleva em clamor” 

Desejo que a leitura deste livro seja perpassada pelos 
ideais de Santa Paulina, que você seja contagiado(a) por esta 
encantadora mulher de fé, coragem e heroísmo. Assim como 
o questionamento do Papa Francisco: “temos também nós 
grandes sonhos?” Boa leitura!

Ir. Rosane Lundin
Coordenadora Geral, CIIC
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Prefácio

20 anos de canonização 
de Santa Paulina

“Nossos sonhos sempre se realizam se soubermos es-
perar” (Guilherme de Almeida). Esse esperar é da cepa da 
esperança, que põe o sonho em movimento.

Assim aconteceu com Santa Paulina, nascida Amábile 
Lúcia Visentainer, que, quando jovem, sonhou com Nossa 
Senhora lhe pedindo para começar uma obra: trabalhar pela 
salvação de suas filhas. E sua resposta: “Servir-vos-ei, minha 
querida mãe! Farei todo possível para corresponder ao que 
a senhora me pede”, vai se concretizando no tempo e na 
história.

Esse trabalho teve início com sua sensibilidade diante 
do sofrimento de um casal jovem que não podia dar assis-
tência necessária a uma doente sob seus cuidados. Amábile 
e Virgínia, então, a levaram para seu casebre e cuidaram dela.

Com isso, Nossa Senhora vai concretizando o desejo 
de Amábile, chamando para perto dela as filhas que tinha vis-
to no sonho, e a obra cresceu em número de religiosas e nas 
atividades e lugares aonde a Congregação ia se expandindo.

Amábile, então, se torna Madre Paulina e começa sua 
obra, sempre em consonância com a Vontade de Deus. 
Portanto, passa a cultivar, com oração e sacrifício, doação 
e renúncia da própria vontade, o desejo de fazer somente 
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a Vontade de Deus, como rezava: “Seja feita e louvada, e 
eternamente exaltada, a amabilíssima, dulcíssima e santíssi-
ma Vontade de Deus em todas as coisas”. Tudo para que 
sua obra, a formação da Congregação, fosse avante e, por 
seu intermédio, Jesus se tornasse mais conhecido, amado e 
adorado por todas as pessoas em todo o mundo.

Tal vida, tal morte. Conforme testemunhas oculares, 
Madre Paulina morreu como santa. Logo após sua morte, 
cresceu o número de pedidos e de graças alcançadas por 
sua intercessão, e também foi crescendo o desejo da Con-
gregação, de sacerdotes, bispos e devotos, de que Madre 
Paulina fosse canonizada. E, com a ajuda de benfeitores, 
tal processo se realizou. A primeira etapa foi sua beatifi-
cação, em Florianópolis, em 1991, culminando com sua 
canonização, em 2002, em Roma, pelo mesmo papa João 
Paulo II. Isso só confirmou que ela está no céu, glorificada 
por Deus, que não se deixa vencer em generosidade e que 
foi considerada pela Igreja como exemplo no seguimento a 
Jesus, o Senhor e Mestre.

Quis ser e será sempre Paulina do Coração Agonizante 
de Jesus, dando a vida pelos seus, principalmente pelos mais 
necessitados e em situação de maior injustiça.

Sua canonização repercute no coração de suas filhas e 
extrapola o ambiente congregacional. Agora, ela é da Igreja, 
da humanidade. Contudo, crescendo a notoriedade, cresce 
também a demanda de serviços e espaços de acolhida às 
pessoas que visitam os lugares marcantes de sua vida: Casa 
Natal, em Vigolo-Vattaro, Trento, Itália; o berço da Con-
gregação em Vígolo, Nova Trento – SC; a Casa Mãe, em 
Nova Trento; Capela Sagrada Família e Santa Paulina, no 
Ipiranga, São Paulo – SP, onde ela faleceu e se encontram 
seus restos mortais.

No berço da obra da Congregação, a grande afluên-
cia de peregrinos é notória, e foi necessário construir um 
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Santuário a ela dedicado: lugar sagrado, abençoado, de paz, 
que atrai devotos de todas as partes do Brasil e de outros 
países, para conhecer a “coloninha”, flor transplantada das 
montanhas de Trento, Itália, para Nova Trento, Brasil.

Quem é essa santa cuja intercessão é tão forte a ponto 
de Deus realizar prodígios, graças e milagres por meio dela? 
É aquela que quis ser “a última das filhas, que desejava ser 
sempre a última para estar mais perto de seu querido Jesus, 
seu amado esposo”.

É Santa Paulina, Amábile Lúcia, essa amável luz, um 
ponto luminoso que se deixa iluminar pela Luz Divina e, 
por sua vez, indica o caminho do seguimento de Jesus.

O lugar principal de confluência de pessoas é o San-
tuário Ecológico Santa Paulina, localizado em meio à na-
tureza, a ser cuidada, como é o cuidado que Santa Paulina 
tem com as pessoas que a ela recorrem.

Seu coração está sempre aberto a quem busca res-
posta, quando todas as outras portas se fecharam. O que 
aprendeu na intimidade com o Mestre Jesus, ela transmite 
a quem chega a seu Santuário: com um abraço ela acolhe, 
consola, conforta, restaura as forças, intercede junto a Jesus 
pela cura, pelo retorno à casa do Pai misericordioso.

Aprendendo de sua bondade, simplicidade e humil-
dade, de seu encontro as pessoas saem fortalecidas, entu-
siasmadas, multiplicadoras, motivando outras pessoas a se 
encontrar com ela. Como toda boa notícia, essa também 
vai tomando espaço, crescem os devotos e Santa Paulina é 
escolhida para dar nome a capelas, igrejas, paróquias, co-
munidades, que a querem como sua padroeira, protetora e 
intercessora. Assim, a que vivia no “escondimento”, que 
não queria ser notada, passa a ser conhecida, por meio das 
mídias sociais, por pessoas dos cinco continentes.

Cresce nas filhas e nos devotos o desejo de aprofun-
dar seu carisma, de conhecer mais de perto quem foi essa 
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mulher tão pequena aos olhos humanos e tão grande aos 
olhos de Deus.

Carisma é dom de Deus dado a uma pessoa em bene-
fício de toda a Igreja e de toda a humanidade. É fonte po-
tencial da graça de Deus, que nunca se esgota e sempre vai 
atraindo e motivando mais pessoas para dele fazerem parte.

Quantos relatos de graças recebidas, quantos lindos 
testemunhos, demonstrações de alegria, por terem conhe-
cido Santa Paulina e gozado de seus cuidados, proteção e 
intercessão! Tudo o que vem de Deus inebria, encanta e 
tende a crescer, a ocupar espaços, a expandir-se.

Neste tempo de pandemia, ela, que também viveu a 
pandemia de 1918, é invocada pelos que são atingidos por 
esse vírus, pelas famílias que perdem entes queridos, pelos 
que são curados e continuam se recuperando, confiantes 
em seus cuidados e em sua proteção.

Nossos olhos se maravilham e nosso coração se aque-
ce com os lindos testemunhos, com tantas expressões de 
devoção: subida das escadas e da passarela de joelhos, parti-
cipação fervorosa na Santa Missa, levando-se tanto carinho 
em uma flor, na chama de uma vela, na contemplação silen-
ciosa de uma paisagem, de uma imagem, em um espaço de 
oração, nas expressões: “Que paz! Que lugar abençoado!...”.

A vivência dessa mística, o transbordar do carisma 
de Santa Paulina, contagia, move outras pessoas à busca da 
atmosfera que envolva o mistério; assim é que os(as) coor-
denadores(as) de peregrinações são inspirados(as) por Deus 
nessa missão tão preciosa de mostrar o caminho, acompa-
nhar e facilitar a chegada, o encontro com Santa Paulina. E 
ela, solícita, acolhe a todos, coloca-os sob o manto da Mãe 
Maria e os confia aos cuidados de Deus, razão do seu existir.

Irmã Viltrudes Frankenberger, CIIC
Irmã Salete Ana Bampi, CIIC 
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Introdução

O poder de um sonho

Muitos são os planos no coração do ser humano,  
mas o que prevalece é o propósito do Senhor.  

(Cf. Pr 19,21)

Todos sonhamos. Algumas pessoas têm grandes so-
nhos. Grandes sonhos mudam as pessoas, fazem nascer 
grandes obras e transformam o mundo. O Papa Francisco 
pergunta: “Temos, também nós, grandes sonhos?”.1

O sonho, na tradição bíblica, é visto como uma manei-
ra de Deus comunicar-se com o ser humano, a humanidade, 
e transmitir sinais que apontam para a concretização do seu 
projeto de vida. Foi em sonho que o anjo comunicou a José 
a gravidez de Maria pelo Espírito Santo (Mt 1,20-21). Se 
José não assumisse Maria, ela seria apedrejada em público, 
por adultério, como previa o código da Lei.2 Os sonhos de 

1 PAPA FRANCISCO, Alegrai-vos: Carta Circular aos Consagrados e Consa-
gradas. Disponível em: https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/
ccscrlife/documents/rc_con_ccscrlife_doc_20140202_rallegratevi-lettera-
-consacrati_po.html. Acesso em: 07 jun. 2021.
2 O Código Deuteronômico (Dt 22,22) e o Levítico (Lv 20,10) previam a 
morte de ambos os adúlteros, do homem e da mulher. Em João 8,1-11, Jesus 
quebra essa lógica e introduz o princípio da misericórdia, resumido na sua 
famosa frase: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra.
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Deus são maiores que os nossos. Deus quer a humanidade 
feliz e todas as pessoas com vida em abundância (Jo 10,10).

Amábile Lúcia Visentainer, que hoje conhecemos 
como Santa Paulina, teve alguns desses grandes sonhos: o 
sonho que se desenrola em um grande sobrado desabitado 
se repetiu por três noites consecutivas, entre 1888 e 1890; 
o sonho da grande planície verdejante, que atesta a história 
da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição 
(CIIC), aconteceu em 1891; e o sonho com o amável Sa-
cerdote desconhecido, em 1895.3

Fernando Pessoa, em seu poema O sonho,4 o expres-
sa com a beleza da arte: “Sonhando sempre eu não tinha 
sonhado. Que n’esta vida sonha-se acordado, que n’este 
mundo a sonhar se vive!”.

Bráulio Bessa, poeta brasileiro, diz do sonho: “Sonhar 
é verbo, é seguir, é pensar, é inspirar, é fazer força, é insistir, 
é lutar, é transpirar”.5

Deus também sonha e o sonho de Deus se realiza. 
Deus sonha com o sonho humano, para que possamos so-
nhar acordado e viver do sonho de Deus.

Amábile foi uma sonhadora, dessas que o sonho 
move, inspira e transpira. De quem sonha, o melhor que 
temos a aprender é sonhar.

3 Há outros dois sonhos, um ocorrido em 1902, que aludia a Jesus com a cruz 
nas costas, todo ensanguentado, remetendo à destruição de cidades por um 
vulcão – alguns dias após, foi confirmada a destruição da ilha caribenha de 
Martinica. No outro sonho, provavelmente ocorrido em 1940, dois anos antes 
de sua morte, Santa Paulina vê religiosos e religiosas misturados em uma gran-
de sala – aponta para a importância da missão da Vida Religiosa Consagrada.
4 Disponível em: https://www.escritas.org/pt/t/49542/sonho. Acesso em: 
07 jun. 2021.
5 Poesia Sonhar. Disponível em: https://www.tudoepoema.com.br/braulio-
-bessa-sonhar/. Acesso em: 05 out. 2020.
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O tema deste pequeno livro é Os sonhos de Santa Pauli-
na. Vamos aprender a sonhar com ela, com sua vida, humil-
dade, simplicidade, sensibilidade, disponibilidade, ousadia, 
perseverança e fortaleza.

Inicialmente, faremos uma visita à fonte da vida para 
beber da água pura que sacia. Saborearemos a presença 
vivificante de Deus na criação e sua proximidade conos-
co. Depois, em 21 sinais, percorreremos os 3 sonhos de 
Santa Paulina, que indicamos anteriormente. Ao final, um 
vislumbre de como foi o contexto originário da obra e o 
movimento missionário que o sonho gerou e continua ge-
rando. Por fim, em um epílogo, sonharemos junto com o 
Papa Francisco, que, desde o início de seu pontificado, em 
13 de março de 2013, faz convites incessantes para que a 
humanidade volte a sonhar com a fraternidade universal.





O manancial da 

revelação divina
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A presença de Deus me é tão íntima 
que me parece impossível perdê-la, 

e esta presença proporciona, à minha alma, 
uma alegria que não posso explicar. 

(Santa Paulina)

Deus é conosco

Se o Senhor não constrói a casa, 
Em vão labutam os construtores  

Sl 127, 1

U
ma das tradições bíblicas percebe, com ternura, que 
Deus habita em cada pessoa e caminha com seu povo. 
Deus é Emanuel, que significa: “Deus está conosco”. 

São Paulo captou bem essa maravilha da presença de Deus 
e, ao escrever aos cristãos que viviam na cidade de Corinto, 
insiste em indagá-los sobre a consciência da sensibilidade 
em relação à presença de Deus, em cada um e em cada uma. 
Em 1Cor 3,16, São Paulo diz: Não sabeis que sois o Templo de 
Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Mais à frente, em 
1Cor 6,19, insiste: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do 
Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus [...]?

Tomemos consciência: Deus é conosco. Deus nos 
habita. Somos criados à imagem e à semelhança de Deus, 
ou seja, Deus ainda nos está criando, a cada dia, como um 


