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‘Caminho de Santa Júlia’ é inaugurado na Casa de Retiros 

Passo Fundo, Brasil 

 

No dia 02 de fevereiro, com a presença de autoridades religiosas e civis, da imprensa e de numerosos 

fiéis, realizou-se a inauguração do ‘Caminho de Santa Júlia’. Este itinerário espiritual é um marco significativo 

na celebração do Centenário da Presença das Irmãs de Notre Dame no Brasil e está localizado na Casa Santa 

Cruz, um centro para retiros e formação mantido pela Província da Santa Cruz. 

A devoção à Santa Júlia Billiart, foi divulgada no Brasil pelas Irmãs de Notre Dame que chegaram ao 

país em 1923. A fé e o amor a Santa Júlia foram intensificados pelo milagre a ela atribuído, ocorrido em 1950 

em Campos Novos, Brasil, e que foi decisivo para a sua canonização em 1969.   

O ‘Caminho de Santa Júlia’ possui uma extensão de 1,3 km e é demarcado por árvores nativas, flores 

e 20 marcos simbólicos relacionados a vida e a obra de Júlia Billiart. Cada marco exibe uma frase das cartas 

de Santa Júlia e um símbolo alusivo. Todos os marcos foram doados por famílias devotas e amantes da santa.  

 O presente itinerário espiritual soma-se a outros locais de peregrinação na cidade de Passo Fundo, 

convidando os fiéis à reflexão, à oração e à contemplação. Todos são bem-vindos para trilhar o ‘Caminho de 

Santa Júlia’, individualmente ou em grupo, com a presença de um guia ou com o auxílio de um livreto 

orientador. 

 Seguramente, o ‘Caminho de Santa Júlia’ será um meio privilegiado para aprofundar-se no 

conhecimento da espiritualidade de Júlia Billiart, intensificar a devoção a esta santa tão estimada e a 

propagar a bondade de Deus e o seu amor providente, seguindo o seu exemplo.  


