Recordar e agradecer

Venerável Irmã Rocio Rodríguez
Uma vida entregue
por Amor de Deus

«Dei tudo ao Senhor. Eu disse-Lhe
que sim a tudo e quero continuar a
dizer-lhe sempre e a dizê-lo sorrindo»
(Irmã Rocío)
Recordamos que em 7 de fevereiro de
2014, a Irmã Rocio foi declarada VENERÁVEL. Com a promulgação do Decreto sobre as Virtudes, a Igreja reconheceu
que a Irmã Rocio praticava as virtudes em
grau heróico. Aqueles que a conheceram
pessoalmente ou a conhecem através dos
seus escritos lembram-se dela como uma
mulher prestativa, próxima de todos e humilde. O amor a Jesus eucarístico e à Virgem Maria caraterizaram a sua vida como
seguidora de Jesus.
Continuemos a pedir ao Senhor que,
se for da Sua vontade, por intercessão da
Irmã Rocio, chegue até nós um milagre
para que a vejamos nos altares e sirva de
modelo de santidade para todos nós.

AGRADECEM FAVORES
E ENVIAM DONATIVOS
Teresa Martín (Castiello de la Marina Astúrias); Fam. Gutiérrez Redondo (Madrid); Flor (Oviedo - Astúrias); Paz Martínez (Madrid).

Anónimos: 10 €; 20 €; 50 €.
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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...

«ENTREGA TOTAL
A DEUS»
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
www.amordedios.net
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O amor de Deus reine
em nossos corações
29-VI-1947

Jesus disse-nos: «Eu sou
o caminho, a verdade
e a vida» (Jo 14,6)
O CAMINHO que devemos seguir.
A VERDADE que devemos acreditar.
A VIDA que devemos viver.

Minha querida: tu não podes imaginar que
enorme vontade tive de responder-te rapidamente enquanto lia a tua carta. Estiveste muito
mal? O que aconteceu? Eu realmente quero que
a tua carta chegue até mim com os pormenores
do que te aconteceu. Mas como sempre a nossa
querida Mãe irá compensar. Eu sei que lhe peço
muito...! Tu abandona-te nos braços da nossa
Mãe, diz-lhe que tens a certeza de que Ela sabe
tudo, compreende-te e ama-te muito. Aqueles
que tanto te amam, muitíssimo, são os que tudo
permitem... Às vezes custa muito dar-lhes o que
nos pedem, não é verdade? Mas eles merecem
tudo. Dentro de pouco tempo estaremos no céu e
então ficaremos felizes por termos esse pouquinho para lhes oferecer. E até lá... tudo por Eles!
Sabes que eu tenho que falar contigo sobre
o meu futuro? Que alegria! A minha entrega
total a Ele! Esposa de Jesus! Sabes quando
será esse dia? A 19 de julho. Que alegria! Não
te parece que é algo maravilhoso? Diz muito à
Virgem para me preparar bem. Eu me sinto tão
indigna... Diz-lhe que seja Ela a «decorar-me»
para que Jesus goste de mim. Não há felicidade
completa neste mundo e por isso para esse dia
já tenho dois espinhos: não será festa da Virgem. Tanto que eu queria... Mas a Rev.a Virgem
Mãe é tão boa e tão ensolarada que procurou
um sábado, ao menos isso! A outra coisinha é
que a Rev. Madre não estará lá. Se soubesses
como ela é boa... Lamento que ela não esteja
aqui no meu grande dia. Que seja tudo para Ele.
E imagino que Ele vai querer algo ainda mais
custoso do que isso: que não estejas tu também.

Por um lado, tenho confiança, por outro... Mas talvez essa confiança seja
muito humana. Ele irá organizar como
melhor nos convém. Não temos certeza
disso? Ter um Jesus tão Jesus e uma
Mãe tão ideal...
Estou à espera de uma carta das
tias a dizerem que todas virão. Claro,
espero que sim; vamos ver. A tia Enriqueta está em Sevilha.
E vós, como estais em casa? Coitada! Imagino principalmente a mãe.
Diz-lhe que peço muito, muito para todos. Queria escrever para as meninas
contando sobre a minha profissão, mas
se não terminar hoje tenho que esperar
mais uma semana. Diz-lhes tu que eu
nunca me esqueço delas. E assim que
professar, escrever-lhes-ei uma longa
e detalhada carta, se Deus quiser. Dá-lhes muitos beijos e um abraço muito forte à mãe. Saudações a todos os
conhecidos. Saudações especiais para
papai e vovó. Para ti, muitos beijos e
um abraço fortíssimo de
M. Rocío de Jesus
N.A.D.
«Aos que de
antemão
conheceu,
também os
predestinou
para serem
conformes à
imagem de
Seu Filho»
(Rom 8,29).

