PROMESSAS DE JESUS AOS DEVOTOS DA VIA SACRA

Na idade de 18 anos, um jovem espanhol, chamado Estanislau, ingressou ao
noviciado, na vida religiosa, este jovem fez os votos de religião que são: O cumprimento
dos regramentos; avançar na perfeição cristã e alcançar o amor puro. O mês de outubro
de 1926, este irmão se ofereceu a Jesus por intermédio de Maria Santíssima.
Pouco depois de ter feito esta doação heróica de si mesmo, o jovem religioso ficou
doente e foi obrigado a descansar. Morreu santamente no mês de março, 1927.
Segundo o mestre de noviços, este religioso era uma alma escolhida de Deus; e que
recebia mensagens do Céu. Os confessores do jovem, assim como os teólogos,
reconheceram estes feitos sobrenaturais. O diretor espiritual do irmão Estanislau lhe havia
ordenado escrever todas as promessas transmitidas por Nosso Senhor. Isto seria para o
bem espiritual dos que fossem devotos da Via Crucis.

Eis as promessas do Senhor Jesus Cristo:
1) Tudo que se pedir durante a Via Sacra será atendido.
2) Prometo a vida eterna a todos que com devoção rezarem a Via Sacra muitas vezes.
3) Estarei com eles durante a sua vida e os socorrerei na hora da morte de modo
especial.
4) Mesmo se alguém tiver pecado mais do que as ervas dos prados e mais do que há
areia na beira do mar, por meio da reza da Via Sacra tudo será apagado. Esta
promessa, porém, não exclui o dever de confessar os pecados graves, de modo
especial antes da sagrada Comunhão.
5) Os que frequentemente rezarem a Via Sacra receberão uma glória especial no céu.
6) Livrá-los-ei do Purgatório se lá estiverem, e isto, na primeira terça-feira ou
primeira sexta-feira após sua morte.
7) Minha bênção estará com eles cada vez que rezarem a Via Sacra e Minha bênção
estará com eles na morte, no céu e na eternidade.
8) Na hora da morte não permitirei que o demônio os tente. Empregarei todas as
Minhas forças para que repousem nos Meus braços.
9) Se rezarem a Via Sacra com amor, farei de cada um deles um cibório vivo, onde
com alegria derramarei Minhas Graças.
10) Fitarei com os Meus olhos aqueles que rezarem frequentemente a Via Sacra. Meus
braços estão sempre estendidos para protegê-los.
11) Como estou pregado na Cruz, assim sempre estarei com aqueles que Me
honrarem rezando a Via Sacra.
12) Já não mais poderão separar-se de Mim, pois comunicar-lhes-ei a graça de
ficarem preservados de todo pecado grave.
13) Na hora da morte consolá-los-ei com a Minha presença e juntos iremos para o
céu. Para os que frequentemente rezarem a Via Sacra, a morte será suave.
14) Minha Alma será para eles um manto protetor; sempre virei em seu socorro, para
que encontrem em Mim repouso.
(Livro Missal Bíblico - Pe. Inácio de Veigas - Difusora Bíblica. Portugal 4ª ed. 16. p. 508-509)

"São poucas as almas que contemplam a Minha Paixão com um verdadeiro afeto.
Concedo as graças mais abundantes às almas que meditam piedosamente sobre a
Minha Paixão."
"Às três horas da tarde implora à Minha Misericórdia, especialmente pelos pecadores,
e, ao menos por um breve tempo, reflete sobre a Minha Paixão.... Esta é a hora de
grande Misericórdia para o mundo inteiro...
Nessa hora nada negarei à alma que Me pedir em nome da Minha Paixão."
"Procura rezar nessa hora a Via-Sacra, na medida em que te permitirem os teus
deveres."
(Jesus a Santa Irmã Faustina)

