
A história e os locais 
de celebração
FUNDAÇÃO ROSA MÍSTICA FONTANELLE

Eventos de 1947 a 1960 - Brescia
Um grupo de pessoas piedosas levou muito a sério a acomodação de Pierina Gilli 
em um lugar distante de Montichiari, de acordo com as indicações da Autoridade 
eclesiástica: conseguiram que, pelo menos temporariamente, Pierina fosse hospe-
dada no convento das Irmãs Franciscanas do Lírio de Brescia: era 20 de maio de 
1949. Este acolhimento temporário iria durar, na verdade, 19 anos.

O Segundo domingo de Páscoa de 1966
Localidade Fontanelle di Montichiari

No dia 17 de abril de 1966, Segundo domingo da Páscoa, a Santíssima Virgem 
Maria teria aparecido à Pierina na localidade de Fontanelle entre os campos férteis 
do município de Montichiari, perto da antiga fonte conhecida como San Giorgio, e 
teria convidado todos os doentes para visitar a 
fonte milagrosa, a fi m de rogar por misericórdia 
e consolação. Posteriormente, no dia 13 de maio 
de 1966, Nossa Senhora teria pedido que a fonte 
fosse chamada de “Fonte da Graça”, e que fosse 
construído um tanque adequado para receber 
todos os seus fi lhos, especialmente os doentes.

Festas de Corpus Christi 
e da Transfi guração de 1966
Localidade Fontanelle di Montichiari

Na festa de Corpus Christi de 09 junho de 1966, 
Rosa Mística teria aparecido para Pierina entre 
os campos de trigo maduro, onde teria pedido 
que o trigo fosse moído para ser transformado 
em hóstia para muitas Comunhões reparadoras. 
Na festa da Transfi guração, no dia 06 de agosto 
do mesmo ano, a Virgem Santíssima teria reque-
rido que no dia 13 de outubro fosse celebrada a 
Jornada Mundial da Comunhão reparadora.

Últimos anos
Os últimos anos da vida de Pierina transcorreram de forma humilde e escondida: 
ela, no decorrer dos dias, manteve-se sempre obediente às disposições da auto-
ridade eclesiástica, continuou a acolher a todos em sua casa com sua afabilidade 
e modéstia habitual e, enquanto sua saúde permitiu, teve para todos uma palavra 
amável, um conselho, e especialmente uma oração. Em 1990, com o agravamen-
to da doença, foi confi nada a uma cadeira de rodas e só então parou de visitar e 
confortar os doentes; em 12 janeiro de 1991, depois de uma longa purifi cação 
do corpo e do espírito, sua vida terrena foi encerrada. O funeral foi celebrado na 
presença de uma grande multidão de fi éis e amigos que a acompanharam até a 
sepultura no cemitério municipal de sua Montichiari.

Loc. Fontanelle - MONTICHIARI (Bs) ITÁLIA  - Tel. +39 030 964111
E-mail: info@rosamisticafontanelle.it - www.rosamisticafontanelle.it

Para o sistema de navegação por satélite: Via Madonnina - MONTICHIARI
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Pierina Gilli (1911-1991)
Pierina Gilli nasceu em Montichiari no dia 03 agosto de 1911, primeira de nove 
fi lhos, de uma modesta família de camponeses, pobre de recursos, mas rica de fé. 
Cresce dedicada à família, ao trabalho e à oração, suportando pacientemente as 
difi culdades devido à carência material e problemas de saúde. Embora tenha logo 
amadurecido o desejo de consagração ao Senhor na vida religiosa entre as Servas da 
Caridade, fundada em Brescia por Santa Maria Crucifi cada de Rosa, jamais poderia 
realizá-lo devido aos adiamentos contínuos por doenças súbitas e incompreensões 
graves sofridas. Ao redor dos trinta anos Pierina de repente foi protagonista de ex-
periências espirituais intensas relacionadas com a devoção de Maria Rosa Mística, 
atualmente conhecida em todo o mundo, e neste seu fi el testemunho, ela recebe 
sua cruz defi nitiva, feita de inumeráveis sofrimentos físicos e morais.

Eventos de 1946 a 1947
Na noite entre 23 e 24 de Novembro de 1946, no ponto culminante de uma doen-
ça muito grave, Pierina declara que lhe teria aparecido Santa Maria Crucifi cada de 
Rosa, convidando-a a olhar para trás em um ponto do quarto: «Então eu vi uma linda 
mulher em forma transparente vestida de roxo e com um véu branco que caia da 

As Celebrações própriasAs Celebrações próprias

13º dia de cada mês
♦   Jornada mensal de oração a Maria. É prece-

dida por 12 dias de oração e penitência

13 de Julho
♦   Celebra-se a Nossa Senhora venerada em 

Fontanelle com o título de «Rosa Mística»

13 de Outubro ou o segundo
domingo de Outubro
♦   É um dia de oração em reparação pelas 

ofensas e sacrilégios contra a Santíssima 
Eucaristia com a União Mundial da Comu-
nhão reparadora. No fi nal das celebrações 
distribui-se o pão abençoado.

8 de Dezembro
Solenidade da Imaculada Conceição
♦   Precedida por uma novena. A hora da Graça 

é celebrada das 12h às 13h.

Festa do Batismo do Senhor
♦   Celebração solene comunitária de renova-

ção das promessas batismais.

Segundo Domingo de Páscoa ou da Divina 
Misericórdia
♦   Na alegria da Páscoa homenageamos Nos-

sa Senhora Rosa Mística renovando nossas 
promessas batismais.

O primeiro sábado do mês
♦   Todo primeiro sábado do mês é dedicado a 

Nossa Senhora. Procissão mariana noturna:
 20h00  no inverno
 20h30min  no verão

Oração à Santíssima 
Virgem Maria Rosa Mística

Virgem Imaculada. Mãe da Graça, Rosa 
Mística, em honra do Vosso Divino Filho 
nos ajoelhamos diante de Vós a implo-
rar a misericórdia divina: não por nossos 
méritos, mas pela vontade do Vosso Co-
ração Maternal, nós Vos suplicamos que 
nos concedais proteção e graça com a 
certeza de que nos haveis de atender!

Ave Maria, etc.

Mãe de Jesus, Rainha do Santo Rosário 
e Mãe da Igreja, Corpo Místico de Cristo, 
nós vos pedimos que concedais ao mun-
do, dilacerado pela discórdia, a unidade 
e a paz e todas aquelas graças que po-
dem mudar o coração de tantos de Vos-
sos fi lhos!

Ave Maria, etc.

Rosa Mística, Rainha dos Apóstolos, fazei 
fl orescer à volta da Mesa da Eucaristia 
muitas vocações sacerdotais e religiosas 
que difundam, com a santidade de sua 
vida e com o zelo apostólico pelas almas, 
o Reino de Vosso Filho Jesus por todo o 
mundo! E derramai sobre nós também a 
abundância de Vossas graças celestiais!

Salve Rainha, etc.

Os eventos na Catedral de Montichiari e na Localidade de 
Fontanelle di Montichiari, bem como as mensagens teste-

munhadas por Pierina Gilli devem ser consideradas atualmente 
como uma experiência puramente pessoal. Portanto, o que é 
relatado aqui apenas para fi ns de informação, permanece sob 
o exame exclusivo da Autoridade Eclesiástica, e não quer indu-
zir os fi éis a considerar que o julgamento da Igreja em mérito 
ao que aconteceu tenha sido alterado de forma positiva pela 
Santa Sé.
Consulte a respeito o atual Diretório sobre o culto mariano 
em Fontanelle do Bispo de Brescia, S.E. Mons. Luciano Monari, 
disponível no site ofi cial da Fundação Rosa Mística Fonta-

nelle (www.rosamisticafontanelle.it) e exposto nos quadros 
de mensagens das Fundações. 
No mês de Janeiro de 2014 foi estabelecida a Fundação 
Rosa Mística Fontanelle, instituição de culto e religião 
também reconhecida pela legislação italiana, que, de 
acordo com a autoridade eclesiástica, pretende conti-
nuar com a tarefa de administrar os locais de celebra-
ção iniciada pela Associação homónima, agora dis-
solvida e incorporada pela Fundação. Os objetivos 
e as atividades da Fundação, diferentes da gestão 
direta da celebração e liturgia, que continuam a ser 
confi ados a um Delegado episcopal, de acordo com 
as orientações do Diretório, podem ser resumidos 
como descrito: num espírito de cooperação com os 
sacerdotes encarregados do culto, preparar tudo o 
que é necessário para proporcionar um acolhimento 
digno dos fi éis que vão até lá por causa da devoção; 
garantir que essas expressões de devoção sejam 
desenvolvidas em um verdadeiro espírito de ora-
ção, sacrifício e penitência; estabelecer medidas 
adequadas para evitar condutas e manifestações 

contrárias à ordem pública e respeito ao lugar e 
as pessoas; continuar a atividade de arqui-

vamento e estudo dos fatos devocio-
nais e os testemunhos que fi zeram 

e ainda fazem de Fontanelle um 
local de culto e oração a Maria, 
reconhecendo que qualquer 
decisão definitiva a respeito 
é de competência exclusiva 
da Igreja; proporcionar, sem 
fi ns lucrativos, a proteção das 
características atuais do am-
biente e uso pretendido da lo-
calidade de ‘Fontanelle’.

cabeça aos pés. estava com os braços abertos e eu vi três espadas cravadas no 
peito sobre o coração». A Santa Crucifi cada de Rosa teria explicado que a Senhora 
era a Virgem Maria que vinha pedir suas «orações, sacrifícios e penitências» para 
remir os pecados de três categorias de almas consagradas a Deus:

♦  para as almas religiosas que traem a sua vocação,
♦  para reparar o pecado mortal dessas almas,
♦  para reparar a traição dos sacerdotes que tornam-se indignos do ministério 

sagrado.

A Santa, então, teria recomendado a oração pela santifi cação dos sacerdotes pelos 
meios efi cazes da oração, do sacrifício e da penitência.

13 de Julho de 1947
Pierina declara que a Virgem Maria teria aparecido nova-
mente, desta vez toda vestida de branco com três rosas 
sobre o peito, em vez das três espadas, que agora esta-

vam posicionadas aos seus pés:

♦ a rosa branca, estaria a indicar o espírito de oração
♦  a rosa vermelha, o espírito de sacrifício
♦  a rosa amarela, com refl exos de ouro, o espírito de penitência.

Naquela ocasião Pierina relata que Nossa Senhora teria solicitado que no dia 13 
de cada mês fosse celebrada uma jornada mariana com solenidade especial, à 
qual, precede como preparação, um tempo de oração e penitência com duração 
de 12 dias.

Catedral de Montichiari, 1947
No dia 22 novembro de 1947, Rosa Mística 
anunciaria a Pierina a sua próxima aparição no 
dia 08 de dezembro, na Catedral de Montichia-
ri, a fi m de estabelecer uma Hora da Graça de 
penitência e de oração, em favor de grandes e 
numerosas conversões.
No dia 07 de dezembro, Nossa Senhora teria 
aparecido, de acordo com as declarações de 
Pierina, acompanhada dos Pastorzinhos de 
Fátima, Francisco e Jacinta, para pedir a Con-
sagração ao Seu Imaculado Coração, especial-
mente para as almas consagradas.
No dia 08 de dezembro de 1947, com a Catedral 
de Montichiari repleta de fi éis, Pierina ainda te-
ria tido a visão do Imaculado Coração de Maria; 
Nossa Senhora teria renovado o pedido da insti-
tuição da Hora da Graça e expressado o desejo 
de ser invocada sob o título de «Rosa Mística».
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