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«Mãe, ensina-me a retribuir o
amor tão grande de Jesus»
(Irmã Rocio).

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...

«CORRESPONDER
AO AMOR»
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«Deus concorre em tudo
para o bem dos que O amam»
(Rm 8,28)

O amor de Deus reine
em nossos corações
27-X-1946
Minha queridíssima n’Ele:
Enfim já era hora de escrever-te!
Fizemos os Exercícios Espirituais e eu
não tenho conseguido tempo para es-

crever-te. Muito obrigada por me escreveres
tanto. Tu és um sol! Confio à Virgem que te
diga tudo o que não posso dizer-te pessoalmente. Que vontade tenho de estar a falar
contigo! Quando é que Ele vai querer? De
acordo com o que Ele quiser, certo? Apenas
para Ele. Mais para Ele, qualquer coisa.
Como vais? Não duvides que tudo é prova
do Seu amor. Ele te ama muito, muito! Se tu
soubesses quantas vezes eu disse a Nossa Senhora para te ensinar a corresponder a esse
grande amor de Jesus...! Que possamos retribuir com amor tanto amor por nós. Só no
céu compreenderemos plenamente o amor
de predileção com que Jesus nos ama. Peçamos à Virgem que nos ensine a dar-Lhe tudo
o que Ele nos pedir e a dar-Lhe de boa vontade. A propósito, tu te lembras daquelas lindas
jaculatórias que rezávamos? Entre outras:
«Mãe querida, ensina-nos a dizer Fiat a tudo
o que Ele quiser pedir-nos e mandar-nos»...
Ah, tu não conheces todo o cântico da «Virgenzinha»?: «Pega-a nos braços e segura-a
em Ti». Bem, continua assim: «À noite, quando eu estiver a dormir, venha para o lado da
minha cama, venha cuidar de mim... E no Teu
manto de nuvens e estrelas, com muito amor,
aconchega-me»... Digo-te isto inúmeras ve
zes, com «arranjos» da minha propriedade.
Se eu começasse a contar-te canções da Virgem, eu nunca teria fim.
Ah! Nem eu te disse que a mamã e a Maria
Dolores estiveram cá. A mamã está muito melhor de saúde. A Maria Dolores estava muito
formal. Tão formal que um dia, nos momentos em que estivemos sózinhas, a mamã disse-me que temia que Maria Dolores quisesse

ser religiosa! Vamos ver! Que prazer
seria se assim fosse! O dom da vida
religiosa é um presente muito grande! Eu gostaria esse presente para
todas as pessoas que amo.
Eu estava a dizer-te que tínhamos feito Exercícios Espirituais. Se
tu soubesses as coisas bonitas que
o padre nos disse durante os Exercícios...! Ele falou-nos muito sobre
a confiança, sobre o amor de Deus.
Que devemos ser santos ao estilo da
Virgem e de Santa Terezinha. Viver a
vida de Nazaré. Que delícia! Tudo é
tão suportável quando vivemos com
Eles; fazer isso com Eles ...!
Ele também falou-nos muito sobre como o nosso Instituto era lindo.
Coisas preciosas sobre o Amor de
Deus; a frase final foi: «Que a Virgem Imaculada, Padroeira do Instituto, te mantenha sempre entre as
dobras do seu manto azul».
A todos os teus familiares e conhecidos, uma saudação afetuosa.
Para ti, beijos e abraços com o carinho de
M.ª del Rocio de Jesus
N.A.D.

