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Pequena Biografia da Serva de Deus
Luísa Piccarreta

A Serva de Deus, Luísa Piccarreta nasceu na cidade de Corato, na
Província de Bari, Itália, na manhã de 23 de Abril de 1865, Domingo “In
Albis” (actual Domingo da Festa da Divina Misericórdia) e no mesmo dia
foi baptizada; viveu sempre lá e morreu em conceito de santidade no dia
4 de Março de 1947. Os seus pais eram Rosa Tarantino e o senhor Vito
Nicola Piccarreta, trabalhador de uma quinta da família Mastorelli. A
pequena Luísa, a quarta de cinco filhas, era de temperamento tímido e
medroso; no entanto, também era vivaz e alegre.

No Domingo “In Albis” de 1874, com nove anos, fez a Primeira Comunhão
e no mesmo dia recebeu o Sacramento da Confirmação. Desde pequena
que manifestava uma forte inclinação a dedicar bastante tempo à
meditação e oração, tendo como elementos fundamentais da sua vida
interior um amor ardente por Jesus sofredor na Sua Paixão e prisioneiro
por amor na Eucaristia e uma devoção madura e sólida à Santíssima
Virgem Maria. Os seus pais não prestavam atenção a estas suas
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afeições, até ao momento em que se começou a manifestar na sua filha
uma misteriosa enfermidade que a obrigava a ficar de cama. Os médicos,
não conseguindo encontrar a causa e de dar um diagnóstico, sugeriram a
visita de um sacerdote. Ficaram admirados quando com o sinal da Cruz,
Luísa recuperou do seu “estado habitual”, como ela própria o chamou
anos depois, ao longo dos seus escritos.

Por volta dos dezoito anos, quando se encontrava em casa a trabalhar e
meditava na Paixão de Jesus, sentiu um aperto no coração e dificuldade
em respirar. Assustada, foi até à varanda e dali viu que a rua estava cheia
de pessoas que empurravam Jesus que levava a cruz. Sofredor e
ensanguentado, Jesus, então, levantou os olhos para ela dizendo estas
palavras: “Alma, ajuda-me!”

Luísa entrou na sua habitação com o coração desfeito pela dor e
chorando Lhe disse: “Quanto sofres, ó meu bom Jesus! Se eu pudesse
ao menos ajudar-Te e libertar-Te desses lobos raivosos, oh como
quereria sofrer as tuas penas, as tuas dores e fadigas em teu lugar, para,
deste modo, Te aliviar mais…! Ah, meu Bem!, faz com que também eu
sofra, não é justo que Tu sofras tanto por meu amor e que eu pecadora
não sofra por Ti”. E desde aquele momento, repetindo sempre o seu FIAT
(faça-se), tornaram-se mais frequentes os períodos em que ficava de
cama até chegar à imobilidade por 62 anos.

Nesta “pequena prisão”, Jesus deu-lhe a conhecer o grande desejo do
Seu Coração: que o homem viva na Sua Vontade, para regressar à
ordem, ao lugar e à finalidade para a qual foi criado, isto é, aquilo que Ele
mesmo nos ensinou a pedir no Pai Nosso: “Faça-se a tua Vontade assim
na terra como no Céu”, deste modo depositou nela as suas maravilhosas
verdades, para que por sua vez, como “Arauto do Reino”, depositária e
secretária dos tesouros da Divina Vontade, desse a conhecer o Decreto
Eterno da vinda do Seu Reino na Igreja e no Mundo inteiro.

A este respeito escreve S. Aníbal Maria Di Francia:
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“Nosso Senhor, que de século em século aumenta sempre mais as
maravilhas do seu Amor, parece que desta virgem, que Ele disse que é a
mais pequena que encontrou na terra, sem nenhuma instrução, quis fazer
dela um instrumento apto para uma missão tão sublime, que nenhuma
outra se pode comparar a ela, ou seja, O TRIUNFO DA DIVINA VONTADE
no universo, conforme aquilo que dizemos no Pai Nosso: FIAT
VOLUNTAS TUA, SICUT IN COELO IN TERRA”.

Luísa, como filha da Igreja, foi-lhe sempre submissa e obediente. Desde
o período de 1884 até à sua morte em 1947, esteve submetida ao
cuidado e obediência de vários confessores enviados pelo Bispo da sua
Arquidiocese. O seu segundo confessor, D. Gennaro di Gennaro em 28
de Fevereiro de 1899 deu-lhe a obediência de escrever tudo quanto
acontecia entre Jesus e ela e as graças que continuamente recebia. Foi
então que Luísa se dedicou a vencer a repugnância de tornar público
aquilo que vivia no seu interior. E assim, com grande esforço, escreveu
mais de 2.000 capítulos, recolhidos em trinta e seis volumes, sem contar
centenas de cartas, “As Horas da Paixão de Nosso Senhor Jesus
Cristo”, e “A Virgem Maria no Reino da Divina Vontade”.

Um dos seus confessores e promotor mais importante da Divina Vontade
(a doutrina que Jesus ensinou a Luísa) foi S. Aníbal Maria Di Francia que
foi o Revisor Eclesiástico dos volumes (deu o seu Nulla Obstat a 19 dos
36 volumes), e primeiro apóstolo do Reino do Fiat Divino (como Jesus
mesmo o chama no volume 20 do seu diário, 6 de Novembro de 1926).

Luísa morreu antes de completar os oitenta e dois anos de idade, no dia
4 de Março de 1947, depois de uma curta, mas fatal pulmonia - a única
enfermidade diagnosticada na sua vida -, entrou na Vida Eterna para
continuar mergulhada na Divina Vontade no Céu, como o esteve em
terra. Em 1993, os seus despojos mortais foram trasladados para o
Santuário de Santa Maria Greca, graças ao seu último confessor D.
Benedetto Calvi. No dia 20 de Novembro de 1994 – na Festa de Cristo
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Rei -, a Santa Sé deu o seu “Nulla Obstat” à Arquidiocese de Trani –
Barletta-Bisceglie, guiada por Sua Excelência Mons. Carmelo Cassati,
para a abertura oficial da Causa de Canonização. No dia 29 de Novembro
de 2005 Sua Excelência Mon. Giovan Battista Pichierri - Arcebispo actual
da Arquidiocese -, encerrou a fase diocesana, recolhendo imensos
documentos e testemunhos sobre a fama de santidade da Serva de
Deus, iniciando assim a fase romana da Causa, através da qual o Santo
Padre a elevará às honras dos altares.


