
“Meu Senhor, hoje eu lì uma parte de minha estoria 
sagrada, e percebo quanta importância tu tens para 
mim. Tu visitaste a mina juventude, tu ti retiveste na 
minha idade do amor, para que eu pudesse oferecer-te o 
melhor de mim, do meu entusiasmo,do meu desejo de 
viver. Cresci, meu Jesus, mas me encontro ainda na 
idade do amor, naquela idade na qual o coração 
sabe abrir-se e deixar-se levar pela alegria, pelo 
afeto, pela esperança. Eu agora te ofereço a 
minha juventude, Jesus, enriquecida de erros, 
de desilusões, de alegrias; ofereço-a a ti; Senhor, 
porque a ti pertence. Esta é a idade em que tu 
me desejaste, é este o terreno onde semeaste e 
onde eu devo morrer para germinar, 
frutificar e finalmente ser por ti ceifada, a fim 
que de mim não reste senão uma pequena 
semente que sozinha deverá recomeçar”

“Compor canções para Ti, Senhor, é 
colocar a oração sobre os lábios, e no 
coração dos irmãos. Concede-me de 

compor cantos que façam meus irmãos 
louvar e orar; o mundo precisa 

ouvir cantar, ouvi louvar... deve 
redescobrir que existe um Deus, um 
Deus de amor que chama à alegria”
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O Jesus, que sofrestes sobre o lenho da cruz para 
alì pregar nossas culpas e nossas fraquezas; o 
Jesus, que sois o homem das dores ma também o 
Deus da Vitoria e da Ressurreição, eu vos peço 
humildemente a beatificação, também nesta terra, 
de vossa serva, nossa irmã e amiga Simona, que 
condividir conVosco o lenho da cruz, oferecendo a 
vida pelos amigos de sua juventude e dizendo o 
seu Amen a cada dia:

“Amen ao meu Criador, 
Àquele que deu a vida por mim.

Estender-se sobre o lenho, fechar os olhos...
Cantar o Teu Amen”

(Simona, Cagliari, 17.02.1984).

Concede-me, pois, vos suplico, pela sua 
intercessão, a graça…
que profundamente desejo.

(Pater, Ave, Gloria)

(Cum a aprovação eclesiástica)

Simona Tronci, nascida em Cagliari no Dia 13 de 
outubro de 1960, foi uma jovem apaixonada pelo 
esporte, pelos estudos, enamorada da vida mas 
sobretudo de Cristo. Após os estudos, concluídos 
brilhantemente, se inscreve em direito, que abandona 
para, em 1980, começar os estudos na faculdade 
teológica dos Padres Jesuítas, em Cagliari. São os 
anos em que Simona funda, com seus amigos, o 
“Grupo Primavera”.
Os seus estudos prosseguem com sucesso até Janeiro 
de 1983, inicio de sua enfermidade, que a prova 
fisicamente, mas também atraindo-a ainda mais 
profundamente ao Pai.
A Ele retorna no dia 18 de abril de 1984, quarta feira 
Santa. Simona, jovem cheia de vida, uma moça que, 
após noivado, desejava tornar-se mãe, é hoje mãe de 
todos os jovem que a invocam.
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