
Tríduo preparatória para Beatificação da Serva de Deus Isabel Cristina 

 

Primeiro Dia  

 

Sentido Litúrgico  

Irmãs e irmãos, na graça de Deus e iluminados pelas luzes do Divino Espírito 

Santo aqui nos reunimos para bendizer a Deus pela santidade de Isabel Cristina, nossa 

irmã e serva de Deus. 

Isabel Cristina Mrad Campos nasceu em Barbacena aos 29 de junho de 1962. Seus 

pais, sr. José Mendes Campos e Sra. Helena Mrad Campos, transmitiram-lhe uma bonita 

experiência de fé Aprendeu com eles a testemunhar a fé através da caridade, tornando-se 

uma vicentina de alma e participando, ativamente, da Sociedade São Vicente de Paula. 

Isabel era dedicada aos estudos, cultivou muitos amigos e viveu como uma jovem de sua 

idade: divertia-se, dançava, ouvia boas músicas, ia ao cinema. Vestia-se com pudor e não 

fazia uso de bebidas alcoólicas e nem drogas. Com o objetivo de realizar seu sonho de ser 

médica pediátrica para cuidar das crianças carentes, mudou-se para Juiz de Fora para 

cursar medicina. 

Agradeçamos a Deus a graça de celebrarmos a beatificação da Serva de Deus 

Isabel Cristina.  Que cada um de nós possamos refletir que todos temos o dever de honrar 

a fé que nos foi transmitida e nos empenharmos na busca da santidade como povo santo 

de Deus que somos. É possível, acreditemos! 

 

Preces 

 

1- Por intercessão dos vossos Mártires, que deram a sua vida em testemunho da fé, dai-

nos, Senhor, a verdadeira liberdade de espírito.  

 

Senhor, escutai a nossa prece 

 

2- Por intercessão dos vossos Mártires, que confessaram a fé até à morte, dai-nos, Senhor, 

a pureza e a constância na fé.  

 

3- Por intercessão dos vossos Mártires, que, tomando a cruz, seguiram os vossos passos, 

dai-nos, Senhor, a fortaleza nas dificuldades da vida.  

 

4- Por intercessão dos vossos Mártires, que lavaram as suas vestes no Sangue do Cordeiro, 

dai-nos, Senhor, a graça de vencer as insídias da carne e do mundo, como o fez um dia 

vossa Serva, Isabel Cristina. 

 

Oração conclusiva 

Ó Deus, nós vos agradecemos porque nos destes como exemplo de vida cristã a vossa 

serva, Isabel Cristina, virgem e mártir. Acolhei a nossa oração, ao longo deste tríduo, a 

fim de que, conhecendo a sua vida e o testemunho de sua fé, possamos viver a nossa fé 

pelo testemunho do amor, da paz e da amizade, como ela sonhou e nos pediu: “que nós 

continuemos a nos amar mais e mais, a cada dia que passar. Assim construiremos o nosso 

pequenino mundo, cheio de amor, paz e amizade”. 



 

Segundo Dia  

 

Sentido Litúrgico  

A Igreja celebra hoje a Solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria, 

modelo de escuta e obediência.  A liturgia nos convida a acolher de coração aberto, os 

planos de Deus para nós e a contemplarmos o Mistério Divino neste tempo do Advento, 

em preparação do Natal.  

Nossa Arquidiocese celebra também o segundo dia do Tríduo preparatório para a 

beatificação da Serva de Deus Isabel Cristina. 

No dia 1° de setembro de 1982, foi vítima de uma brutal violência. Um agressor 

tentou violentá-la sexualmente e não obtendo êxito agrediu-a com uma cadeira acertando-

lhe a cabeça e barbaramente assassinou-a com quinze facadas, assim morrendo, virgem e 

mártir. Sendo vítima da maldade humana, enfrentou a morte num ato de coragem e 

fortaleza.  O sangue dos mártires é o sangue da esperança cujo testemunho confirma a 

fidelidade aos valores da fé cristã e acima de tudo ao Evangelho. A jovem Isabel Cristina 

testemunhou sua fé por meio da caridade vicentina, da resistência ao mal, e do martírio, 

reconhecido pela Igreja.  

Celebremos com fé e alegria este tríduo e que o exemplo dos Santos Mártires nos 

ajude a testemunhar com mais amor e fidelidade o Evangelho e Jesus Cristo. 

 

Preces 

1 - Senhor, iluminai a Vossa Igreja e seus pastores para que continuem anunciando a 

grandeza do Vosso amor e a Vossa imensa misericórdia com todos os que O temem. Nós 

vos pedimos. 

Senhor, escutai a nossa prece! 

2 - Senhor, dai sabedoria aos nossos governantes, para que compreendam a realidade do 

Reino dos Céus e sejam promotores da paz, da justiça e da igualdade social. Nós vos 

pedimos. 

 

3 - Senhor, concedei-nos a graça, para que a exemplo da Serva de Deus Isabel Cristina, 

possamos seguir fielmente Jesus Cristo e anunciar sobretudo com sua forma de viver o 

Reino de amor e paz. Nós vos pedimos. 

 

4 - Senhor, iluminai a todos os Batizados, para que perseverem na paciência e na 

confiança de que não lhes faltarão a sabedoria nem a força do Espírito Santo na missão 

de evangelizar e construir uma sociedade mais justa, fraterna, solidária e igualitária. Nós 

vos pedimos. 

 

Oração conclusiva 

Ó Deus, nós vos agradecemos porque nos destes como exemplo de vida cristã a vossa 

serva, Isabel Cristina, virgem e mártir. Acolhei a nossa oração, ao longo deste tríduo, a 

fim de que, conhecendo a sua vida e o testemunho de sua fé, possamos viver a nossa fé 

pelo testemunho do amor, da paz e da amizade, como ela sonhou e nos pediu: “que nós 

continuemos a nos amar mais e mais, a cada dia que passar. Assim construiremos o nosso 

pequenino mundo, cheio de amor, paz e amizade”. 



 

Terceiro Dia  

 

Sentido Litúrgico  

Neste Terceiro dia do Tríduo pela Beatificação da Serva de Deus Isabel Cristina, 

recordamos o Processo de sua Beatificação. 

Depois de receber de Roma o Nihil Obstat ao pedido de abertura do Processo de 

Beatificação e Canonização de Isabel Cristina, feito por Dom Luciano Mendes, Arcebispo 

de Mariana, no dia 26 de janeiro de 2001, foi instalado oficialmente o Tribunal para a 

Causa de Beatificação da jovem Isabel Cristina.  

No dia 26 de agosto de 2009 aconteceu a exumação dos restos mortais da serva 

de Deus, que foram transladados para o Santuário de Nossa Senhora da Piedade.  No dia 

01 de setembro daquele mesmo ano, às 15 horas, houve a Missa por ocasião do Martírio 

da Serva de Deus Isabel Cristina, presidida por Dom Geraldo Lyrio Rocha, Arcebispo de 

Mariana. Após a cerimônia, houve a Cerimônia de encerramento do Processo Canônico 

de Beatificação na fase diocesana. 

Em novembro de 2009, o Processo de Beatificação da Serva de Deus foi 

oficialmente aceito pela Congregação da Causa dos Santos, instalando-se oficialmente o 

Tribunal da Sua Beatificação na fase Romana.  

No dia 27 de outubro de 2020, o Papa Francisco acolheu em Audiência o Prefeito 

da Congregação para a Causa dos Santos, o Cardeal Marcello Semeraro, autorizando a 

publicação do Decreto de reconhecimento do Martírio da Serva de Deus Isabel Cristina. 

Diante da Pandemia, não foi possível confirmar e agendar a celebração de sua 

Beatificação em 2021. Por isso, somente no dia 06 de junho de 2022, houve a confirmação 

da data da Beatificação da Serva de Deus Isabel Cristina para o dia 10 de dezembro de 

2022 na cidade de Barbacena.  

 

Preces 

1- Pai Santo, a vossa Igreja é formada por aqueles que, pelo Batismo, são chamados à 

santidade; dai a cada um dos membros do vosso Corpo a coragem de assumir o próprio 

Batismo e buscar em vossa Palavra e em vossos sacramentos a própria santificação. 

 

Senhor, Deus de amor, escutai nosso clamor. 

2- Iluminai Senhor, as autoridades constituídas, responsáveis por implementar políticas 

públicas, para que trabalhem por um Brasil justo e solidário, onde todos possam viver 

com dignidade e livres da violência. 

 

3- Senhor, abençoai os nossos jovens, concedei-lhes perseverança, que a exemplo da 

Serva de Deus Isabel Cristina que deu a vida em defesa de sua pureza e virgindade, 

possam também ser templos do Espírito Santo, buscando sempre a santidade. 

 

4- Senhor, Isabel Cristina nos deixou precioso e belo exemplo de constância e 

perseverança na vida cristã, levada de forma séria, decidida e valorosa, até ao 

oferecimento de sua própria vida. Concedei a nós, que invocamos sua intercessão e 

proteção que, do Céu, nos alcancem a mesma fé e a mesma caridade que a inflamava! 

 



5- Senhor, fazei que sejamos comunidade viva, cada vez mais santa, capaz de viver no 

mundo os valores do vosso Reino, manifestando o amor, a paz e a justiça. 

 

Oração conclusiva 

Ó Deus, nós vos agradecemos porque nos destes como exemplo de vida cristã a vossa 

serva, Isabel Cristina, virgem e mártir. Acolhei a nossa oração, ao longo deste tríduo, a 

fim de que, conhecendo a sua vida e o testemunho de sua fé, possamos viver a nossa fé 

pelo testemunho do amor, da paz e da amizade, como ela sonhou e nos pediu: “que nós 

continuemos a nos amar mais e mais, a cada dia que passar. Assim construiremos o nosso 

pequenino mundo, cheio de amor, paz e amizade”. 

 

 

 

 

 


