Um jovem Religioso espanhol, chamado Estanislau, falecido santamente em 1927,
recebeu de Nosso Senhor Jesus Cristo algumas revelações acerca dos devotos
da Via-Sacra. A lista abaixo é uma compilação de frases ditas por Jesus ao Irmão
Estanislau, e que bem podemos qualificar de promessas. Ei-las:

Promessas do Redentor aos Devotos da Via-Sacra

Tudo que se pedir durante a Via Sacra será atendido.
Prometo a vida eterna a todos que com devoção rezarem a Via Sacra muitas vezes.
Estarei com eles durante a sua vida e os socorrerei na hora da morte de modo
especial.
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 [quanto à pena
a ser expiada, entenda-se].
Os que freqüentemente rezarem a Via Sacra receberão uma glória especial no Céu.
Livrá-los-ei do Purgatório se lá estiverem, e isto, na primeira terça-feira ou primeira
sexta-feira após sua morte.
Minha bênção estará com eles cada vez que rezarem a Via Sacra.

Na hora da morte não permitirei que o demônio os tente. Empregarei todas as Minhas
forças para que repousem nos Meus braços.
Se rezarem a Via Sacra com amor, farei de cada um deles um cibório vivo, onde com
alegria derramarei Minhas Graças.
Fitarei com os Meus olhos aqueles que rezarem frequentemente a Via Sacra. Meus
braços estão sempre estendidos para protegê-los.
Como estou pregado na Cruz, assim sempre estarei com aqueles que Me honrarem
rezando a Via Sacra.
Já não mais poderão separar-se de Mim, pois comunicar-lhes-ei a graça de ficarem
preservados de todo pecado grave.
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.
Minha Alma será para eles um manto protetor; sempre virei em seu socorro, para que
encontrem em Mim repouso.
Fonte: site Missa gregoriana

www.mariamaedaigreja.net

