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Uma vida entregue
por Amor de Deus
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«Contemplando
o Deus-Menino que emana
luz na humildade do Presépio,
podemos também tornar-nos
testemunhas da humildade e
bondade de Deus»

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...

«SIM,
MUITO FELIZ»

(Papa Francisco)

FELIZ
NATAL!

Pedimos que todas as graças obtidas por intercessão
da Venerável Irmã Rocio, se comuniquem a:
DEPARTAMENTO DE CAUSAS
Causa de Canonização de Irmã Rocio
RR. do Amor de Deus
Calle Asura, 90 - 28043 MADRID
E-mail: dptocausas@amordedios.net
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«SIM, MUITO FELIZ»

Irmã Rocio comenta com sua amiga Tere
como ela se sente feliz na vida religiosa. Ela
quer amar a Jesus de todo o coração, estar
cheia d’Ele para poder dá-Lo aos outros. Só
em Jesus e na Virgem Maria podemos encontrar todo o amor e felicidade que procuramos. Somente Eles podem preencher os
nossos corações. Trabalho, oração, sacrifício e exemplo são o melhor apostolado que
podemos fazer.

O amor de Deus reine
em nossos corações
27-IV-1947
Minha querida Tere em Jesus por
Maria: Finalmente chegou a hora de
escrever-te. Demorou muito, certo? Era
meu desejo fazer antes, mas... vamos
ver se termino hoje de escrever…
Sim, eu estou muito feliz. Como posso não estar feliz vivendo no «Amor de
Deus»? Vive-se tão bem, tão bem na
casa de Jesus... É tudo tão diferente
aqui...! Tu não podes imaginar isso até

que estejas aqui. Diz à Virgem Maria que me
ensine a aproveitar esta dádiva. Que eu saiba
aproveitar muito dessa vida de intimidade com
Ela que vivemos no Noviciado... Diz à Virgem
Maria para me tornar boa, para me ensinar
amar sinceramente a Jesus, para ser isso a
minha única obsessão. Peço o mesmo para ti:
que esse coração afetuoso que Ele vos deu seja
apenas para O amar... Ele é o único que o merece. Não nos cansemos de repetir à Virgem
Maria que somos loucos por Ele... Além disso,
para dar, devemos primeiro estar bem cheias,
tão cheias que O transbordemos...
Como estás com os teus pequeninos? Pede
muito à Virgem Maria que Ela seja sempre
quem grave nos seus corações a imagem de Jesus, que tu és apenas o seu instrumento, muito
pobre... mas Ele faz as Suas obras-primas com
desperdício... Tu tens muita razão em tudo isso
quando me falas sobre a Obra, Aliança em Jesus por Maria. Como essa obra é bela... É uma
pena que existam tantos preconceitos acerca
dela.
Existem aqui muitas irmãs; em muitos recreios falamos da nossa querida e inesquecível
Obra. Também entendo que não te preenche
totalmente, pois para ti será apenas um «lugar de espera». Não sentes que Jesus te chama para outra vida mais perfeita? Já és uma
mulherzinha... Como o tempo passa! Lamento
muito o que me disseste sobre Anita. Continua
igual? Anima-a muito. Diz-lhe por que não me
escreve. É natural que o diabo trabalhe para
afastá-la de Jesus, mas tu tens de lutar para
não permitir que ele a afaste de Jesus. O demónio é tão mau que faz todo o possível para
enganar as almas... Coitadinhas! Como se

afastadas de Jesus e da Virgem Maria
elas pudessem encontrar o amor e a
felicidade que procuram. Só Eles são
capazes de preencher os anseios do
nosso coração, certo? Tu pudeste verificar um pouco. Trabalha tudo o que
puderes, especialmente na oração, no
sacrifício e no exemplo, que são os
melhores apostolados.
Queria escrever-te muito, responder à tua carta com mais pormenores
e contar muitas mais coisas, mas se
eu não terminar hoje não o poderei
fazer até ao próximo domingo e depois...
Um forte abraço, unida em Jesus
por Maria.
Irmã M. Rocio de Jesus, N.A.D.

