Breve biografia de Marta

"Tanto mais eu me sinto livre quanto mais eu confio e abandono-me a Ele"
(MARTA)

ORAÇÃO PARA A DEVOÇÃO PARTICULAR
Senhor Jesus,
você fez da jovem Marta
um exemplo de vida alegre e generosa,
e a fez forte no amor humano
e na defesa da sua castidade;
concedei-me, pela sua intercessão
o favor que agora vos peço ... (peça-se). Amém.
(Pai Nosso, Ave Maria e Glória)
(De acordo com os decretos do Papa Urbano VII, indicamos que não se pretende evitar o julgamento da
autoridade eclesiástica, e que esta oração não tem finalidade alguma de culto público).
COM A LICENÇA DA IGREJA

Nasce em La Coruña no dia 1 de
março de 1969 e vive em Burgos a
partir de 1970. Espontânea,
vitalista, pratica vários exportes,
como atletismo, natação e tênis.
Realiza o ensino primário na escola
das religiosas "Jesus Maria" e o
secundário na escola pública
"Comuneros
de
Castilla",
completando a sua educação com o
inglês e o violão, já que tinha uma
boa voz. Se entusiasma com o
jornalismo e se inscreve no curso
"Imagem e Som" na Universidade
Complutense. Após um período de
perguntas e inquietações, em uma
viagem a Taizé (França) descobre
uma
juventude
com
novas
perspectivas. Passa uma dura
provação, entre o seu desejo de
viver em Deus e seu afastamento
aparente, até que numa confissão
experimenta o amor divino.

Inicia no Caminho Neocatecumenal
uma vida decididamente cristã.
Defendeu com grande coragem os
valores éticos e da Igreja no
ambiente universitário. Esta jovem
moderna, dinâmica, comunicativa,
busca a vontade de Deus em sua vida
e se oferece nas Comunidades para
evangelizar como "itinerante". No
dia 21 de janeiro de 1992, após
passar a tarde estudando numa sala
de estudo do centro juvenil
"Arlanza", de Burgos para se
preparar para as provas no primeiro
semestre do quinto ano, fica meia
hora de oração de joelhos diante do
Santíssimo Sacramento, declarando a
intenção de voltar para lá no dia
seguinte cedo para ouvir a Santa
Missa e receber a Comunhão,
continuando com o estudo, mas foi
abordada na porta de sua casa e
preferiu receber catorze facadas num
terreno baldio perto da cidade, ao
invés de permitir ser estuprada.

Web de Marta: www.causademarta.net
Roga-se, aqueles que obtiverem alguma graça por intercessão de Marta, comunicá-la:
• Delegación de Catequesis, Calle Martínez del Campo, 7 CP: 09003 Burgos - Espanha
• E-mail: info@causademarta.net
Para doações: CAJA CIRCULO ES73 2017 0002 4700 0900 3994

CAIXA-CAJA BURGOS ES87 2018 0000 6100 0145 4554
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO ES43 0049 6738 5026 9504 2128
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