
Madre Maria de Aquino 
 

 

Emília Vieira Ribeiro nasceu em Chaves a 21 de novembro de 1870 - a 6ª 

filha de Emília e José Vieira Ribeiro. Emilinha de todos e “Mãe Pequena” 

para os irmãos, encantados com a ternura e bondade da sua irmã. 

Aos cinco anos começou a estudar com uma professora que, com 

frequência, levava as suas quatro alunas a um mosteiro existente na 

cidade, onde participavam nos atos religiosos.  

Emília aprendeu a escutar Deus no seu coração. Fez a primeira comunhão 

por volta dos dez anos. 
 

Em maio de 1886, a convite do Pe. Manuel Couto e da Abadessa do 

Convento das Capuchas da Conceição, chegaram a Chaves três irmãs do 

Sagrado Coração de Maria, para transformarem o antigo mosteiro num 

colégio. 
 

 

 

 

 

 

 

Emília conheceu as RSCM e sentiu-se chamada a ser RSCM. A grande dificuldade foi convencer a mãe a 

dar autorização: “Deus não me pede tamanho sacrifício! Portanto, não consentirei…” 
 

Aos dezanove anos Emília tomou a iniciativa de entrar no Instituto, saiu de casa deixando, apenas, uma 

carta de despedida à mãe. Mais uma vez, a mãe, acompanhada da filha mais velha, foi buscar Emília: 

“Quero a minha filha! Nunca será religiosa!”. 
 

Em 1894 o colégio de Chaves foi encerrado e Emília sentiu a ausência das RSCM. Firme na sua decisão, 

dialogou com os irmãos, assegurou-se de que iriam assumir o cuidado da mãe, e comunicou que ia fazer 

uma viagem. Finalmente, realizava o seu sonho:  

− a 15 de agosto de 1894 iniciou o Postulantado no Porto de onde seguiu para o Noviciado, em 

Béziers. 

− a 1 de maio de1897 tomou Hábito e recebeu o nome de Madre Maria de Aquino. O hábito, o nome 

novo e todo o contexto da cerimónia, convidavam a uma profunda renovação interior 
 

Depois da Profissão, permaneceu um ano na Casa Mãe, regressando ao Porto em 1899, onde ficou 

responsável pelas alunas da classe média. Com sabedoria, delicadeza e flexibilidade procurou 

compreendê-las e estimulá-las, inspirada nas palavras de Gailhac “a doçura é o meio mais poderoso de 

transformar as pessoas. Devem ser firmes, mas, mais ainda, devem ter bondade e amor. A energia destituída 

de bondade transforma-se em dureza, cuja ação vai destruir muito mais que construir” 
 

A 30 de setembro de 1903 a Madre Maria de Aquino fez os votos perpétuos. Os tempos eram difíceis em 

Portugal, mas não faltavam vocações à vida religiosa feminina, sendo necessário abrir um Noviciado em 

Portugal. A legislação vigente não permitia a existência de casas de formação, por isso, as RSCM abriram 

um pequeno Colégio em Penafiel e, no mesmo edifício, viviam as Noviças.  
 

A 3 de abril de 1904 a Madre Maria de Aquino chegou a Penafiel com três noviças que, nessa manhã, 

tinham recebido o hábito na capela do “Colégio Inglês” no Porto. Sabendo que a Madre Maria da Eucaristia 

andava preocupada com a escolha da Mestra de Noviças, a Madre S. Calisto respondeu: “mas, porque está 

preocupada, se tem lá a Madre Maria de Aquino”? 
 

A Provincial, que frequentemente visitava a comunidade, pôde ver com os seus próprios olhos, que a 

nomeação fora acertada. A Madre Maria de Aquino punha todo o cuidado em formar bem as noviças no 

espírito de fé, na humildade e na obediência, proporcionando-lhes oportunidades de se exercitarem nessas 

virtudes. 
 



Em 1907 a Madre Maria de Aquino foi nomeada superiora do colégio de Braga. A nova missão, parecia-

lhe superior às suas forças. Mas soube temperar a autoridade com uma inalterável bondade e suavidade. 

Em Braga a tónica foi a ação, uma atividade ininterrupta, num colégio movimentado e numa comunidade 

de cerca de cinquenta irmãs.  
 

A situação política, em Portugal, agravava-se de ano para ano. No dia 1 de fevereiro de 1908 o rei D. 

Carlos e o príncipe herdeiro foram assassinados no Terreiro do Paço. 
 

No verão de 1910, depois das reconfortantes férias na Quinta do Adaúfe, a comunidade preparava-se 

para o início das aulas, mas tudo se alterou com a publicação do decreto do governo que expulsava de 

Portugal todas os sacerdotes e religiosas. A verdadeira pátria da Religiosa é o universo inteiro. Entregando-

se a Deus, entregam-se a todos os irmãos e irmãs espalhados pelo mundo.  

Como diz o Pe. Gailhac: “o zelo é a característica do Instituto. Ter zelo é cooperar na salvação das pessoas… 

Felizes aquelas que a obediência designar para as missões mais difíceis, mais contrárias às máximas humanas 

e aos desejos da natureza”. 

Onde será a nova missão das Religiosas do Sagrado Coração de Maria? 
 

O Brasil surge como um lugar promissor. A Madre Maria de Aquino e a Madre Eucaristia Lencastre viajaram 

para a Casa Mãe a fim de obterem autorização para a nova fundação. Durante a viagem pararam em 

Lourdes onde a Maria de Aquino, diante de Nossa Senhora, se disponibilizou corajosamente, em entrega 

total, para a nova missão. 

A superiora Geral - Madre St Constance - julgou o projeto temerário, mas deu autorização. 
 

No dia 21 de fevereiro de 1911 as Irmãs Maria de Aquino, Maria de Assis e Sainte Foy embarcaram no 

navio “Cap-Vert”, em direção ao Brasil onde chegaram a10 de março de 1911. 
 

Como símbolo, a Madre Maria de Aquino levava ao peito um coração e uma cruz pendentes de uma 

corrente: 

Na cruz em que, propositadamente, não figura Jesus crucificado, terá ela própria de se crucificar. 

No coração, o rosto de Jesus e de Maria, gravados em relevo e as palavras: “Ego veni ut vitam habeant” 

- “Eu vim para que tenham vida” - modelo da vida apostólica. 

Na corrente - símbolo dos votos que a prendem a Deus - há-de encontrar estímulo para a sua missão. 
 

O grupo das irmãs portuguesas permitiu que as raízes do IRSCM se expandissem no Brasil. “Lancem-se ao 

largo! Lançai as redes! A pesca será abundante!” 
 

Ubá, em Minas Gerais, foi o berço das fundações do IRSCM. Seguiu-se o Rio de Janeiro e Belo Horizonte, 

último lugar onde a Madre Maria de Aquino trabalhou. Foram vinte e seis anos - de 1911 a 1933 - de 

entrega dedicada e ininterrupta, em que triunfou a perseverança, o discernimento e a bondade. Este foi o 

seu segredo. 
 

Faleceu em Belo Horizonte – Minas Gerais a 19 de dezembro de 1937 
 

Ir Maria de Aquino – o desafio de um novo mundo, Belo Horizonte, Ed Gráfica Speed 

Alice Maria Duarte, A História do Instituto da RSCM no Brasil de 1911 a 1926 

 


