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NOVENA À SANTA VERÔNICA GIULIANI (1660-1727)

(30/06/ - 08/07) - INICIA DIA 30 DE JUNHO

QUEM FOI SANTA VERÔNICA GIULIANI? - VÍDEO 1 - AULA PADRE PAULO

RICARDO

QUEM FOI SANTA VERÔNICA GIULIANI? - VÍDEO 2 (ITALIANO - PARA OS NÃO

FLUENTES, ATIVAR AS LEGENDAS EM PORTUGUÊS DO YOUTUBE.)

O PADRE PIO CONSIDERAVA SANTA VERÔNICA SUA MESTRA. UMA FREIRA TAMBÉM

CAPUCHINHA ESTIGMATIZADA E QUE FORMATOU DIÁRIO COM MAIS DE 22.000 PÁGINAS COM

RELATOS DE SUAS EXPERIÊNCIAS MÍSTICAS, NAS QUAIS CONVERSAVA COM JESUS, NOSSA SENHORA,

SEU ANJO DA GUARDA, A VISITA AO INFERNO E AO PURGATÓRIO, SUAS LUTAS CONTRA O DEMÔNIO E

AS PENITÊNCIAS DURÍSSIMAS.

MONASTÉRIO DE CITTÀ DI CASTELO NA ITÁLIA - (https://www.santaveronicagiuliani.it)

https://youtu.be/-hwSkFN00gs
https://youtu.be/PevZw9y-FV8
https://www.santaveronicagiuliani.it/?lang=es
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ORAÇÃO PARA TODOS OS DIAS

Pai de amor, que em Santa Verônica, que se conformou com o teu Filho, nos

deste um maravilhoso exemplo de paciência e de ardente caridade. Dá-nos,

com a sua poderosa intercessão, a descoberta da doçura da Cruz e da graça da

confiança que imploramos; (mencione aqui a sua intenção) Por meio de

Cristo nosso Senhor. Amém

Santa Verônica Giuliani, rogai por nós.

DIA 1 - SANTA VERÔNICA, UMA VIDA ABERTA AO DESÍGNIO DE DEUS

Do Diário: "O Senhor me fez lembrar o que Ele fez em minha alma no dia

em que tive que usar o hábito religioso. Ele me manteve acordada a noite

toda, me fazendo aprender o que eu tinha que fazer, como fazer, com que

fervor.

Ele me incendiou tanto que eu não pude ficar à vontade. Levantei-me de

manhã duas ou três horas antes do dia, e senti certa aplicação ao pensar no

casamento que estava para fazer com Jesus.

Em um momento, o Menino Jesus apareceu para mim ... e parecia que Ele

exigia de mim, indescritivelmente, um propósito firme de não permitir que as

coisas do mundo entrassem em minha mente, de não querer dar o mínimo de

minha humanidade ao mundo, e ficar completamente disposta a fazer a

vontade de Deus, com a promessa que Ele me concederá muitas graças se eu

corresponder de coração ao seu pedido.

Eu sabia que uma morte total de mim mesma era exigida de mim, com

todo tipo de privação própria; mas sempre com a mortificação em mãos.
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Tudo isso me deixou ansiosa para realizar tudo puramente para a glória de

Deus. Parecia que fiquei com a luz do autoconhecimento. Eu peguei o santo

hábito com alguma emoção, e, depois de cruzar a soleira do claustro, parecia

que havia deixado para trás todos os outros pensamentos. A única coisa que

restou em minha mente foi o que eu tinha que fazer para corresponder à

vontade de Deus.” (Vol. 11, p.775)"

Leia e medite em Jo 15,14-16

"14.Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. 15.Já não vos chamo

servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas chamei-vos amigos,

pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. 16.Não fostes vós que

me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais

fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo

quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda."

São João, 15 - Bíblia Católica Online

Oremos: Rezemos a Deus, fonte de todo o bem, que nos escolheu em seu

Filho antes da criação do mundo, para sermos santos e imaculados em sua

presença na caridade: certifique-se de que, seguindo o exemplo de Santa

Verônica, saibamos como para responder ao seu plano de amor abaixo, a ação

do seu Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. Amém.

DIA 2 - SANTA VERÔNICA, UMA VIDA POSSUÍDA PELO AMOR DE DEUS

Do Diário: “Embora eu estivesse ocupadas com minhas atividades e trabalhos

manuais, de vez em quando, tive alguns impulsos e arrebatamentos de mente,

tudo no Deus Único. Este Deus Único deu à minha alma certas iluminações e

https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-ave-maria/sao-joao/15/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste
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me fez entender que Ele desejava que eu fosse totalmente despojada e, ao

mesmo tempo, parecia que Ele o fazia; e então eu vi minha alma

regozijando-se com o fato.

Esse Deus Único que agora estou dizendo, não sei bem se poderei explicar e

dar a entender. Parece uma tarefa muito difícil. Mesmo assim, eu irei, por

santa obediência, dizer o que puder do que tenho experimentado com afetos,

luzes e visões. Em primeiro lugar, sendo minha alma, com aqueles

arrebatamentos, transportada, como em voo, nos braços de Deus, em um

instante, ela se sente toda unida ao seu Supremo e único Bem. Então Deus dá

a conhecer à alma que ela está toda e só com Ele. Pareceria comunicar à alma

certos tipos de ensinamentos; no entanto, não posso descrevê-los, pois estão

além de qualquer descrição.

A alma não opera, não fala, não faz nada; mas ela sabe apenas que o divino

fazedor faz maravilhas nela. Na única luz que ela tem deste Deus único, ela

experimenta o paraíso antecipado.

Oh! quanto só essa clareza de Deus faz! Em um instante ele se dá a conhecer

como onipotente, e faz com que a mesma alma compreenda e veja essa sua

onipotência. Com isso, ela recebe um conhecimento tão intrínseco que sabe

muito bem que nada pode fazer; mas ela se sente tão feliz com a operação

que Deus faz nela que, por meio dela, entende que só este Deus é aquele que

tudo faz. "

Leia e medite sobre Lc 10, 38-42:

"38.Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia, onde uma mulher, chamada

Marta, o recebeu em sua casa.* 39.Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se

assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. 40.Marta, toda preocupada na

lida da casa, veio a Jesus e disse: “Senhor, não te importas que minha irmã me
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deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude”. 41.Respondeu-lhe o Senhor: “Marta,

Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas; 42.no entanto,

uma só coisa é necessária; Maria escolheu a boa parte, que lhe não será

tirada”. (= Mt 6,9-15; 7,7-11)"

São Lucas, 10 - Bíblia Católica Online

Rezemos: Com as mesmas palavras de Verônica, oramos a Ti: "Que a graça do

Teu amor remova de nós todos impedimento e obstáculo à união de cada um

de nós com você. Ó meu Senhor, conceda-nos um coração puro, verdadeira

humildade e um resignação perfeita à sua vontade, e tal desapego de todas as

coisas e de nós mesmos que podemos nos tornar um contigo. Oferecemos-lhe

a nossa força e renovamos a nossa consagração. Amém.

3º DIA: SANTA VERÔNICA, UMA VIDA SUSTENTADA PELA FÉ E PELA ESPERANÇA

Do Diário: “Esta noite, na renovação da dor, pareceu-me que Deus me deu

uma luz particular de mim mesma e da dor dos meus próprios pecados. Nesse

momento, parece-me que me censurou: que não trabalho com fé pura, pois

me fez entender e me queria neste exercício continuamente. Senti algum

efeito particular, quando fiz algum trabalho com verdadeira fé. Assim, por

exemplo, às vezes acontecia que me pediam algo além das minhas forças e

parecia impossível. Ao mesmo tempo, senti minha esperança e fé em Deus

reviver e estava fazendo aquele trabalho com facilidade. Esse ato me deu

tanto vigor e abriu um caminho mais secreto para mim: que a fé faz crescer a

virtude e fortalece todas as nossas operações, em nós e com o próximo. Aqui,

aprendi que tinha que estudar para fazer os próximos praticarem as obras

https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-ave-maria/sao-lucas/10/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste
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com fé viva; não como uma forma de ensino, mas como uma forma de

trabalho de caridade. Ao mesmo tempo, eu tinha a maneira como deveria me

comportar; e vi quanta ajuda seria a maneira e a maneira como eu tinha de

fazer isso.

Pareceu-me que Deus reavivou intimamente a fé que eu tinha Nele; e eu

parecia compreender que cada ato de caridade exercido para com o próximo,

fazendo-o com sentimento de fé, e (exortando-O) teria sido de muito bom

gosto para Deus; e que, por meio disso, eu aprenderia a verdadeira maneira

de operar com pura fé.” (Vol. II, p. 732 e seguintes)."

Leia e medite em Mt 14, 24-33:

"Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas,

pois o vento era contrário. 25.Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles,

caminhando sobre o mar.* 26.Quando os discípulos o perceberam caminhando

sobre as águas, ficaram com medo: “É um fantasma!” – disseram eles –,

soltando gritos de terror. 27.Mas Jesus logo lhes disse: “Tranquilizai-vos, sou eu.

Não tenhais medo!”. 28.Pedro tomou a palavra e falou: “Senhor, se és tu,

manda-me ir sobre as águas até junto de ti!”. 29.Ele disse-lhe: “Vem!”. Pedro

saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. 30.Mas,

redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou:

“Senhor, salva-me!”. 31.No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão,

segurou-o e lhe disse: “Homem de pouca fé, por que duvidaste?”. 32.Apenas

tinham subido para a barca, o vento cessou. 33.Então, aqueles que estavam na

barca prostraram-se diante dele e disseram: “Tu és verdadeiramente o Filho

de Deus.”"

São Mateus, 14 - Bíblia Católica Online

Oremos: Deus Todo-Poderoso e eterno, conceda-nos um aumento da fé, da

https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-ave-maria/sao-mateus/14/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste
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esperança e da caridade; e que possamos obter o que você prometeu,

faça-nos amar o que você manda. Por Cristo nosso Senhor. Amém.

4º DIA: SANTA VERÔNICA, "FILHA DO CRUCIFICADO"

Do Diário: “Tive o arrebatamento, no qual houve a visão de Nosso Senhor, que

segurava uma grande cruz na mão. Então ele me disse: Isso é o que eu dei a

você; agora, sofrendo, você participará dos frutos desse tesouro. É assim que

a cruz é chamada pelos meus amados.

Enquanto me dizia isso, você me deu um conhecimento íntimo da

preciosidade do sofrimento, me fez penetrar que todos os verdadeiros

tesouros se encontram na cruz e me fez entender isso, tendo me dado a cruz

como dote no casamento, Ele vinha para me dar posse de tudo o que Ele

merecia. Em sua paixão e morte na cruz, e também veio para me deixar

participar dos frutos do mérito infinito do seu precioso sangue e de todos os

seus méritos ”.

Leia e medite em Mt 16: 21-25

"11.Por que não compreendeis que não é do pão que eu vos falava, quando vos

disse: Guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus?”. 12.Então,

entenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da

doutrina dos fariseus e dos saduceus. 13.Chegando ao território de Cesareia de

Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: “No dizer do povo, quem é o Filho do

Homem?”. 14.Responderam: “Uns dizem que é João Batista; outros, Elias;

outros, Jeremias ou um dos profetas”. 15.Disse-lhes Jesus: “E vós quem dizeis

que eu sou?” 16.Simão Pedro respondeu: “Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo!”.

17.Jesus, então, lhe disse: “Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a

carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. 18.E

eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja; as
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portas do inferno não prevalecerão contra ela. 19.Eu te darei as chaves do

Reino dos Céus: tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que

desligares na terra será desligado nos céus”.* 20.Depois, ordenou aos seus

discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. 21.Desde então,

Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e

sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas;

seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. 22.Pedro, então, começou a

interpelá-lo e protestar nestes termos: “Que Deus não permita isso, Senhor!

Isso não te acontecerá!”. 23.Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe:

“Afasta-te, Satanás! Tu és para mim um escândalo; teus pensamentos não são

de Deus, mas dos homens!”. 24.Em seguida, Jesus disse a seus discípulos: “Se

alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me.

25.Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la; mas aquele que

tiver sacrificado a sua vida por minha causa, irá recobrá-la."

São Mateus, 16 - Bíblia Católica Online

Oremos: Senhor Jesus, que para cumprir a vontade do Pai se ofereceu até a

Cruz, e desejou de uma forma especial maneira de associar Santa Verônica aos

vossos sofrimentos, concede-nos contemplar os vossos sofrimentos e

completá-los em nós mesmos, pelo seu corpo que é a Igreja. Você que vive e

reina para todo o sempre.

5º DIA: SANTA VERÔNICA, UMA ALMA EUCARÍSTICA

Do Diário: “Gostaria que todos raciocinassem sobre este divino Sacramento,

para que uma vez penetrassem bem esta grande invenção do amor, que Deus

encontrou para ficar conosco para o alimento de nossas almas, para nosso

benefício!

https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-ave-maria/sao-mateus/16/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste


N O V E N A À S A N T A V E R Ô N I C A G I U L I A N I

9

Ó Deus! É o suficiente para nos fazer perder os sentidos, só de pensar nisso!

Oh! Pense bem nisso, vós que o recebem com fé! E quem com verdadeiro

sentimento o segura nas mãos como vocês, sacerdotes! Eu acho que você

não são vós mesmos naquele ato de consagração, ou que você se

transformaram no próprio Deus.

Eu sou da opinião de que você se torna como fogo e, segurando o Amor

Divino em suas mãos,parece que você ateou fogo a tudo, e que você não pode

explicar em palavras o que o Criador Divino opera em suas almas naquele

momento.

Muitas vezes me pergunto e considero que se estivéssemos realmente para

pensar nesta obra divina, ficaríamos fora de nós com a veemência e a força

que esse amor transmite. Oh Deus, nossos corações se tornam os templos da

Santíssima Trindade!

Às vezes converso um pouco comigo mesma, e fico pensando que, se

pensássemos realmente nessa obra divina, é claro que ficaria louca com a

veemência e a força que tanto amor dá.

Oh! Deus! nosso coração se torna o templo da Santíssima Trindade. Pode-se

dizer disso naquele ato de comunhão: Ave, templum totius Trinitatis (Ave

Templo de toda a Trindade). O que a mente humana não pode compreender

se intrínseca se une às nossas almas, e se torna a mesma coisa em nós. E

quem nunca resolverá amar aqueles que tanto nos beneficiam e nos amam?

Como alguém poderia dormir à noite pensando nisso? Eu não acho que

poderia querer repouso corporal à noite, mas mas que todos os nossos

pensamentos estariam voltados para a preparação em receber tal Bem. "

Leia e medite em Jo 6, 48-58
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"48.Eu sou o pão da vida. 49.Vossos pais, no deserto, comeram o maná e

morreram. 50.Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele

que dele comer. 51.Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste

pão viverá eternamente. E o pão, que eu hei de dar, é a minha carne para a

salvação do mundo”. 52.A essas palavras, os judeus começaram a discutir,

dizendo: “Como pode este homem dar-nos de comer a sua carne?”. 53.Então,

Jesus lhes disse: “Em verdade, em verdade vos digo: se não comerdes a carne

do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós

mesmos. 54.Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida

eterna; e eu o ressuscitarei no último dia. 55.Pois a minha carne é

verdadeiramente uma comida e o meu sangue, verdadeiramente uma bebida.

56.Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu

nele. 57.Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim

também aquele que comer a minha carne viverá por mim. 58.Este é o pão que

desceu do céu. Não como o maná que vossos pais comeram e morreram.

Quem come deste pão viverá eternamente”."

São João, 6 - Bíblia Católica Online

Rezemos: concede-nos, Senhor, participar com fé no Sacrifício Eucarístico e

aproximar-nos com coração puro do mesa do Corpo e Sangue do teu Filho,

para que a vida divina aumente em nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém.

6º DIA: SANTA VERÔNICA, DISCÍPULA DA SANTÍSSIMA VIRGEM

Do Diário: “Encontrei-me num local espaçoso e bonito; no meio dela havia um

belo trono no qual a grande Mãe de Deus estava sentada.

https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-ave-maria/sao-joao/6/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste
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Ela brilhava mais do que o sol; na verdade, o sol material pareceria trevas,

comparado à esta luz. Ela estava vestida todo em ouro, coberta de belas

gemas trabalhadas; e, em cada joia, havia estas palavras: Mater Amoris (Mãe

do Amor). Ela segurava o menino Jesus nos braços, que era tão gracioso e bel

que roubou meu coração. De repente, muitos santos e santos e uma multidão

de Anjos apareceram que, com uma doce harmonia, disseram: Venha, noiva

de Cristo, receba a coroa que o Senhor preparou para você por toda a

eternidade.” (Vol. I, p.794)

“Enquanto o meu confessor me entregava a Santíssima Virgem como Mestra e

me dava a maneira como deveria me comportar com a dita Mestra, naquele

ato parecia que aprendi que a Santíssima Virgem já me havia aceitado como

discípula. (Vol. II, p.662). Jesus renovou o casamento e confirmou o nome de

Verônica, acrescentando Verônica de Jesus e Maria. (Vol. II, p. 1284) ”

Leia e medite em Jo 19,25-27:

"25.Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria,

mulher de Cléofas, e Maria Madalena. 26.Quando Jesus viu sua mãe e perto

dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: “Mulher, eis aí teu filho”.

27.Depois disse ao discípulo: “Eis aí tua mãe”. E dessa hora em diante o

discípulo a recebeu como sua mãe."

São João, 19 - Bíblia Católica Online

Rezemos: Ó Santíssima Trindade, que escolheu Maria como filha, mãe e esposa‟ (São

Francisco) e a ela confiou Santa Verônica como filha e discípula: permite-nos meditar

sobre a vida e as virtudes de tão grande Mãe, e permitir que a sermos guiados por

Ela no seguimento de Cristo, que vive e reina para todo o sempre. Amém.

https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-ave-maria/sao-joao/19/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste
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7º DIA: SANTA VERÔNICA, FILHA DA IGREJA

Do Diário: “(Eu disse): Esposa de minha alma, pela tua santíssima Paixão

peço-te a graça da conversão dos pecadores. O Senhor me disse: Ó se você

soubesse quão inumeráveis eles são! Em toda parte não há nada além de

pecadores e pecadores; eles cometem pecados tão grandes, que antes devo

mandar castigo do que perdão.

Eles se tornaram como bestas; eles não pensam em mim nem em sua própria

alma. Nesse momento Ele deu uma comunicação íntima, e me fez

compreender que seu amor não deseja outra coisa que infundir-se nas almas,

seja por meio de luzes ou por meio de constrições ou por meio de chamadas

internas e ilustrações que Ele lhes dá; mas poucos ou nenhum quer fazer uso

dele.

E me falando isso, ele me disse: O que você quer fazer? - Ó Senhor, se pudesse,

gostaria de te amar, por mim e por todos aqueles que não te amam.

Isso é o que eu quero, o Senhor me disse, e desapareceu imediatamente. Eu

voltei a mim mesma; mas eu estava como que fora de mim, maravilhada com

tantas graças. Nada mais poderia dizer: Senhor, ofereço-te as tuas feridas

sagradas. Que elas sejam vozes para mim e eu te agradeço por tudo que

concedeste a esta alma. ".

Não pude falar pela dor que senti pelas ofensas feitas a Deus, suspirei, chorei

e disse: Meu Deus, ofendi-te. Essa minha declaração aumentou minha dor; e

eu, de braços abertos, dizia: Senhor, tem piedade, perdão! (Vol. 1, p. 898)

Leia e medite em Jo 10: 7-16

"7.Jesus tornou a dizer-lhes: “Em verdade, em verdade vos digo: eu sou a porta

das ovelhas. 8.Todos quantos vieram [antes de mim] foram ladrões e

salteadores, mas as ovelhas não os ouviram.* 9.Eu sou a porta. Se alguém
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entrar por mim será salvo; tanto entrará como sairá e encontrará pastagem.*

10.O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as

ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. 11.Eu sou o

bom-pastor. O bom-pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. 12.O mercenário,

porém, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, quando vê que o

lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge; o lobo rouba e dispersa as

ovelhas. 13.O mercenário, porém, foge, porque é mercenário e não se importa

com as ovelhas. 14.Eu sou o bom-pastor. Conheço as minhas ovelhas e as

minhas ovelhas conhecem a mim, 15.como meu Pai me conhece e eu conheço

o Pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. 16.Tenho ainda outras ovelhas

que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz

e haverá um só rebanho e um só pastor."

São João, 10 - Bíblia Católica Online

Rezemos: Cristo nosso Salvador, que faz crescer a tua Igreja com frutos de

santidade e de novos filhos, e que fez de Santa Verônica uma participante do

seu sacrifício redentor: conceda-nos ser membros vivos do seu Corpo para o

salvação de todos os homens. Por Cristo nosso Senhor. Amém.

8º DIA: SANTA VERÔNICA, MODELO DE HUMILDADE E OBEDIÊNCIA

Do Diário: “Esta manhã, na comunhão espiritual, parece que houve o

arrebatamento no qual o Senhor me deu uma comunicação íntima sobre a

aniquilação de mim mesma; e como posso prevalecer sobre todo o meu

trabalho. Aqui estava a luz da minha impotência; e, nesta comunicação, Deus

me fez saber que, por meio da aniquilação e do próprio conhecimento, se

https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-ave-maria/sao-joao/10/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste
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encontra a santa humildade que é a raiz de todas as virtudes: isto é,

aniquilação, desprezo, despojamento e mortificação contínua, afogamento de

tudo, até nas coisas espirituais. Todas essas coisas querem que você

acompanhe a santa humildade; e ela é a guia de tudo. Mas não se pode

praticar a menos que esteja completamente de acordo com a vontade divina.

Um pouco ao nosso gosto ... derruba a fundação e todo o edifício. (Vol. I,

p.762s.)

Uma grande luz veio a mim sobre o ponto da obediência e, ao mesmo tempo,

tive um conhecimento em mim mesma de que nunca mais obtive. Você

parecia ouvir aquela obstinação impossível de me superar sendo quebrada e

removida de mim."

Consequentemente, aprendi que grande bem é obedecer; e pareceu-me que

todos os males vêm e têm sua origem de algumas de nossas próprias vontades;

e que, obedecendo com prontidão, generosidade e por puro amor a Deus,

tudo sai bem. Ó santa obediência, quão bom você é para as almas fiéis! "(Vol.

II, p.529)

Leia e medite em Mt 20: 20-28

"20.Nisso aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e

prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. 21.Perguntou-lhe ele:

“Que queres?”. Ela respondeu: “Ordena que estes meus dois filhos se sentem

no teu Reino, um à tua direita e outro à tua esquerda”. 22.Jesus disse: “Não

sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu devo beber?”. “Sim” –

disseram-lhe. 23.“De fato, bebereis meu cálice. Quanto, porém, a sentar-vos à

minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim vo-lo conceder.

Esses lugares cabem àqueles aos quais meu Pai os reservou.” 24.Os dez outros,

que haviam ouvido tudo, indignaram-se contra os dois irmãos. 25.Jesus, porém,

os chamou e lhes disse: “Sabeis que os chefes das nações as subjugam, e que

os grandes as governam com autoridade. 26.Não seja assim entre vós. Todo
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aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. 27.E o que

quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. 28.Assim como o

Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em

resgate por uma multidão”.*"

"20,28. Uma multidão: se Jesus morreu por todos, de fato um grande número

recusa aceitar a graça da Redenção."

São Mateus, 20 - Bíblia Católica Online

Rezemos: Senhor Jesus, que disseste, 'quem quiser ser o primeiro entre vós

deve ser vosso servo', concede-nos a reconheça que tudo de bom procede de

você, e que em seu reino de amor 'servir é reinar'. viver e reinar para todo o

sempre. Amém.

9º DIA: SANTA VERÔNICA, MODELO DE CARIDADE PARA COM DEUS E O PRÓXIMO

Do Diário: “O Senhor me fez entender que Ele dá mais do Seu amor a quem o

ama verdadeiramente e coloca-se inteiramente à Sua disposição; isso ocorre

porque o amor vai com o amor. Assim, para uma alma que ama, é o próprio

Amor se comunica, e, à medida que se comunica, também age; e portanto,

tudo o que essa alma faz, ela não faz por si, mas sim o Amor que está nela.

Quando o Amor divino se coloca em uma alma e se faz sentir, a alma não

encontra descanso, mas experimenta uma espécie de loucura amorosa. Seja

com choro ou com silêncio, ela pensa sempre no Amor.

O Amor fala e, ao mesmo tempo, se faz sentir na alma. Em um instante ele

silencia e dá a alma sentir, provar e compreender de algum modo. Mas a alma

não pode dizer uma palavra sobre isso, porque é infinito, incompreensível,

https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-ave-maria/sao-mateus/20/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste
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imenso; e o quanto menos a pessoa fala, mais se diz Dela. Em uma palavra,

ninguém pode falar de Sua grandeza e ninguém pode compreendê-la.

Todo esse Amor se faz compreender à alma e, ao mesmo tempo, ela está toda

absorta e fora de si mesma, mas inteiramente unida a este Amor. (Vol. II p.

121)

Me fez perceber que a verdadeira caridade consiste em realizar esta obra,

com completo despojamento de si mesmo e sem interesse próprio, nem

para com as criaturas nem para com Deus; e para que ela seja totalmente

voltada para a glória de Deus ela deve, primeiro, ter aquela intenção pura e

correta de fazer tudo apenas por amor e com amor.

A caridade sem amor a Deus é como algo morto. O amor é o que confere

valor e dá vida.

Neste ponto, então eu entendi que é o mesmo com todas as outras virtudes.

Sem a vida deste amor puro, tudo está morto, todas as coisas são como se

eles não existissem.

Neste ponto, foi dado a entender que seria apresentada à escola de Seu amor,

e então eu conheceria bem todas essas coisas. "

Leia e medite em Jo 14: 21-24

"21.Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E

aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei

a ele. 22.Pergunta-lhe Judas, não o Iscariotes: ‘Senhor, por que razão hás de

manifestar-te a nós e não ao mundo?’. 23.Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me

ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará, e nós viremos a ele e nele

faremos nossa morada. 24.Aquele que não me ama não guarda as minhas

palavras. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim do Pai que me
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enviou."

São João, 14 - Bíblia Católica Online

Rezemos: Ó Jesus, que resumiste no amor toda a Lei e os Profetas,

concede-nos para te amar acima de tudo e nosso próximo como a nós

mesmos. Você que vive e reina para todo o sempre. Amém.

ORAÇÃO PARA DIA 09 DE JULHO

Pai de amor, que em Santa Verônica, que se conformou com o teu Filho, nos

deste um maravilhoso exemplo de paciência e de ardente caridade. Dá-nos,

com a sua poderosa intercessão, a descoberta da doçura da Cruz e da graça da

confiança que imploramos; (mencione aqui a sua intenção) Por meio de

Cristo nosso Senhor. Amém

Santa Verônica Giuliani, rogai por nós.

I. Por aquelas bênçãos especiais com as quais o céu a distinguiu na sua idade

mais tenra, quando nos braços da mãe você converteu com os conselhos mais

maduros aqueles que estavam prestes a se perder eternamente, ou então à

beira de ficar órfã, você foi depositada pela própria mãe, no lugar mais

conveniente para você, no misterioso flagelo do divino custo: por esse ardor

muito vívido, com o qual seu coração se inflamou quando quando você tinha

apenas nove anos de idade, admitida à participação do Sacramento

Eucarístico, chegue até todos nós, ó gloriosa Santa Verônica, consagrar-nos

pelo menos agora inteiramente ao Senhor, e corresponder fielmente a todas

as suas graças, a fim de alterar a mornidão e nossa inconstância passada, e

merece suas bênçãos soberanas cada vez mais.

https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-ave-maria/sao-joao/14/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste
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II. Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e

para sempre. Amém

II. Por aquele admirável distanciamento de todos os prazeres mundanos com

que você, ó gloriosa Santa Verônica, destacada pelo nascimento, pela riqueza,

atratividade, dotes e buscada em casamento pelos primeiros nobres, nunca

quis outro marido além do Crucifixo, e se consagrando a ele inteiramente na

rígida Ordem dos Capuchinhos, com uma grande festa até a sua morte,

festejou o aniversário da profissão solene que fez no décimo sétimo ano de

sua vida; e por aquela exatidão edificante com que desempenhaste os vários

cargos que lhe foram confiados, como servente, cozinheira, enfermeira,

professora ou abadessa, conciliando sempre com a mais profunda

concentração o humor sempre alegre e o traço sempre cortês, fazendo-se

assim tudo para todos e por todos, para conduzir à perfeição, que constituía o

único propósito de seus afetos, obter para nós toda a graça de viver sempre

desvinculado dos miseráveis bens desta terra, e colocar toda a nossa glória no

cumprimento fiel de todas as obrigações do nosso estado.

Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e para

sempre. Amém

III. Por aquela semelhança perfeita que tu, ó gloriosa santa Verônica, tinha

com Jesus Crucificado quando, após a visão de um cálice cheio de um licor

desconhecido, os vestígios de sangue de uma coroa de espinhos apareceram

em sua cabeça, ou quando após um jejum de três anos em pão e água, o

próprio Salvador apareceu sensivelmente a ti, por meio de cinco raios

inflamados que saíam de suas feridas, e como tantas cicatrizes se abriram em

teu corpo; e como se isso fosse pouco, você sentiu os instrumentos
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torturantes da paixão divina impressos em seu corpo, mas de uma forma tão

clara e sensível que você poderia descrevê-los com sua boca ou desenhar sua

efígie com sua própria mão, implorar a todos nós a graça para a gloriar-nos

sempre, como São Paulo, para levar em nossa carne os sofrimentos de Jesus

Cristo com uma mortificação contínua, a fim de nos assegurar o direito às

alegrias eternas do céu.

Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e para

sempre. Amém

4. Por aquela admirável paciência com que tu, ó gloriosa Santa Verônica,

suportaste as dores dos estigmas nas mãos, nos pés e nos lados, as duras

picadas na cabeça, as perfurações no coração, depois os botões de fogo, o

vermelho vivo das agulhas e das setas, com os quais sua carne foi dilacerada

pelos médicos para tentar a cura de sua enfermidade desconhecida, enfim, os

duros tratamentos de suas irmãs religiosas, que, considerando-a hipócrita,

maligna e excomungada, despojaram-na de qualquer ofício, do direito de

escrever até mesmo uma carta, de votar no capítulo, de mostrar-se mesmo

por um curto período de tempo no parlatório, de assistir aos sagrados

mistérios e aos ofícios habituais em dias não feriados, impetrou a todos nós a

graça de nunca se deixar levar por qualquer favor mais distinto do céu, e

sofrer sempre com resignação inalterável, independentemente de quão

aflitivos e humilhantes nos sejam os sofrimentos no mundo.

Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e para

sempre. Amém

V. Por aquela glória particular que redundou em seu mérito, quando seus

inimigos, atordoados pelo espetáculo de sua paciência heroica e todas as suas
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outras virtudes, longe de persegui-lo, novamente lhe confiaram os mais

honoráveis ofícios, e então viram com seus olhos tornado realidade, como

tantas outras predições, também a do momento da tua morte, que se te

golpeou repentinamente por meio de um derrame no quinquagésimo ano da

tua profissão religiosa, logo que foi comunicada no altar, porém, deixou-lhe o

tempo indispensável para participar com mérito em todos os confortos

extremos; por aquela veneração completamente nova que foi professada ao

seu cadáver, quando seu coração foi cuidadosamente examinado por

especialistas em arte, ele se viu todo sulcado pelos torturantes instrumentos

da paixão, e em perfeita conformidade com o modelo que você delineou

muitos anos antes; enfim, por aqueles tantos prodígios que fizestes na

invocação do teu homem acabaram de passar para a eternidade, pelos quais

no mesmo ano da tua morte se iniciaram os processos da tua solene

canonização, podes obter para todos nós, ó gloriosa Santa Verônica, sermos

consolados pelos santos sacramentos antes de nossa morte e, entretanto,

viver de maneira a estar sempre disposto a dar o passo extremo, a fim de voar

prontamente ao gozo do céu e transmitir nossa memória na terra para a

posteridade como uma bênção.

Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e para

sempre. Amém


