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O anjo disse aos pastores: «Não tenhais
medo, pois vos anuncio uma grande alegria que o será para todo o povo: Hoje, na
cidade de David, nasceu-vos um Salvador,
que é o Messias, o Senhor» (Lc 2,10-11).
«Essa é a alegria que estamos convidados a partilhar, a celebrar e a anunciar. A
alegria com a qual o nosso Deus nos abraçou na sua infinita misericórdia e nos estimula a fazer o mesmo» (Papa Francisco).

Nós vos damos graças, Senhor Deus, Pai
bondoso e rico em misericórdia, porque concedestes à vossa serva Maria do Rocio o dom da
alegria no seguimento do Vosso Filho Jesus Cristo. Abençoai-nos para que, acolhendo os vossos
dons com simplicidade e alegria, sejamos testemunhas do Vosso amor no mundo. Escutai-nos e,
por sua intercessão, concedei-nos a graça que hoje
Vos pedimos.
Glória ao Pai...
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Feliz e agradecida pelo dom da
vocação religiosa, partilha com
Mary-Pepa o seu desejo de morrer
a fim de ir para o céu, porque lá
não ela não poderia ofender Jesus,
mas seria capaz de amar mais a Jesus e à Virgem Maria com o maior
amor possível. Com a aproximação
da festa de Natal, ela convida a sua
amiga a preparar-se bem para a vinda de Jesus.

O amor de Deus reine
em nossos corações
5-XII-1946
Amadíssima n’Ele: Imagino como será estranho receberes uma carta minha vinda de Ronda... Que cara de susto...! Não, minha filhota,
não penses que estou nessas queridas terras.
Continuo, graças a Deus, no noviciado e agradecendo ao Senhor que me trouxe aqui, onde
tenho muitos meios para ser santa. Dizem-me
que me perdoes porque eu não posso escreverte tanto como tu podes escrever-me a mim... Eu
disse que tu já sabes e que não esperas uma
resposta a todas as tuas cartas. Quando estivermos no céu... Ah! Se soubesses que conversa
linda sobre o paraíso ouvimos outro dia! Lembrei-me muito de ti. Não te acontece muitas vezes irromper naquela exclamação de Santa Teresinha: «Que sede tenho do céu...!». Eu gosto
muito porque acho que lá amá-Lo-emos a Ele
e à Virgem com a maior intensidade possível
e teremos a certeza de não desagradá-los em
nada. Tu não achas que um dos pensamentos
mais torturantes é «eu posso desgostar a Jesus»...? Eu fico com tanto medo quando ouço
sobre o quanto Jesus está ofendido e que foram almas tão santas que O ofenderam que eu
fico realmente com muita vontade de morrer...
Jesus! Como esta menina é admirável! —Exclamaste assim ao ler isso?—. Não, não entres
em pânico. Não interpretes mal. O meu desejo
finalmente é muito egoísta, morrer para ir para
o céu. Que coragem!
Como passaste o dia da Imaculada? Nós
muito bem... Se tivesses visto como estava bela
a nossa Virgem da Capela do Noviciado… E as

coisas tão lindas que as minhas Irmãs
Lhe ofereceram... Lembrei-me muito
de vós e implorei à Santíssima Virgem
que vos prepare para a vinda de Jesus.
Espero que a Virgem tenha aceitado o
meu pedido e assim que preparadinho
estará o teu coração para servir de
berço ao Menino Jesus. Jesus irá gostar muito que eu não queira afastar-me d’Ele. E tendo-O a Ele... Que mais
podemos desejar...? Também disse a
Jesus para te ensinar a amar a Nossa
Senhora com entusiasmo. Que mãezinha como o sol ela é! Não é Verdade?
Quero escrever para as meninas e
para Anita que me escreveu. Eu disse-te?
Adeus. Muitos beijinhos e um fortíssimo abraço.
Maria Rocio de Jesus
N.A.D.
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