
 
 

Santa Luisa de Marillac, 

 mística da cruz. 

 

 

Dia bom. 

Como parte de nossa jornada rumo ao 400º aniversário da "Luz"de Santa 

Luísa gostaria de refletir brevemente convosco hoje sobre Santa Luísa e a 

Mística da Cruz.  

A sombra da Cruz está certamente presente em seu relato de sua 

Experiência de Pentecostes com Luz e Trevas, da Dúvida e da Esperança. 

No meio de seu sofrimento, ela teve a percepção de que um dia as palavras 

do Superior Geral dos Capuchinhos, que havia negado sua admissão no 

claustro, seriam cumpridas, “Deus tem outros desígnios sobre vós" e assim 

ela ousou ter esperança. 

A centralidade de Jesus Crucificado na vida de Santa Luísa é evidente em 

seus primeiros escritos.  A vida havia lhe ensinado que sua vocação era unir-

se a Jesus na cruz.  Em uma meditação de retiro neste periodo, ela escreve: 

"Deus, que me concedeu tantas graças,  levou-me a compreender que era 

Sua santa vontade que eu fosse até Ele por meio da Cruz.   

Sua bondade escolheu marcar-me com ela desde meu nascimento e Ele 

quase nunca me deixou, em nenhuma idade, sem alguma ocasião de 

sofrimento". (E.711) 

Assim, não há nada de surpreendente na escolha de Luísa de uma cruz 

simples com a inscrição SPES UNICA [única esperança] para marcar seu 

lugar de descanso final Mas para Luísa, impregnada das Sagradas Escrituras 



como ela era, é um pouco incomum, pois não vem das Escrituras, mas de 

um antigo hino, o Vexilla Regis, ela certamente cantava como jovem de 

Poissy.   

Seu uso litúrgico, tanto para semana santa, " e a festa do triumfo” da cruz  

tornou-se a base de sua esperança inabalável.  Em 1643, vinte anos depois 

da Luz, Luísa havia projetado e começado a usar o selo que se tornaria o 

selo da Companhia das Filhas da Caridade. Ele traz a imagem de um 

coração ardente e Jesus Crucificado, cercado pelas "palavras de São Paulo, 

como ela as havia modificado: "A caridade de Jesus Crucificado nos impele".  

O amor de Jesus Crucificado também o foco do relacionamento de Santa 

Luísa e da formação das primeiras Filhas da Caridade. Na única conferência 

formal que temos dela, ela as exorta: “Vamos dar o primeiro passo para 

segui-lo”, que é exclamar: “Desejo-o assim como prova disso, vou segui-lo 

até ao pé de sua cruz que escolho como meu claustro"(E.828).  

Mais tarde, na mesma conferência, Luísa orou:  "Meu Senhor, recebi uma 

espécie de nova luz a respeito do amor incomum que Vós desejais receber 

daqueles que Vós escolheis para exercer a pureza de Vosso amor na Terra.   

Olhai para este vosso pequeno rebanho e vede se nos atrevemos a esperar 

tal coisa".   

Aí está, "... ousemos esperar  

As trevas e a luz haviam marcado os acontecimentos dramáticos, muitas 

vezes traumáticos, da vida de Luísa.Apesar de tudo que passou ousou 

esperar na cruz de Jesus Cristo na qual ela amou e serviu em Seus membros 

sofredores.   

Irmã Louise Sullivan 


