Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

Cronologia

ALENÃ‡ON
1873 - 2 de janeiro - Nascimento de Maria Francisca Teresa Martin, em AleÃ§on (FranÃ§a).
4 de janeiro - Batismo na Igreja de Nossa Senhor: Madrinha: sua irmÃ£ Maria. Desde a idade de dois anos pensa :"Eu
serei religiosa"(Mc A, fl.6r)
1875 - 23 de maio - Primeira comunhÃ£o de sua irmÃ£ Leonia.
1876 "Desde a idade de trÃªs anos comecei a nÃ£o negar a Deus nada do que me pedia (C 32,1).
1877 - 4 de abril - Primeira carta de Teresa.
Maio - Explica a Celina o sentido da palavra "Todo poderoso".
18-23 de junho - PeregrinaÃ§Ã£o de sua MÃ£e Celia e suas irmÃ£s Maria,
Â
Paulina e Leonia a Lourdes.
28 de agosto - Morte de sua mÃ£e Celia.
29 de agosto - Enterro. Teresa escolhe sua irmÃ£ Paulina como sua segunda mÃ£e .
LISIEUX - EM "OS BUISSONNETES"
1877 - 15 de novembro - Chegada de Teresa e suas irmÃ£s a Lisieux, em companhia de seu tio Sr. Guerin.
16 de novembro- InstalaÃ§Ã£o em "Os Buissonnets"
1878 - Abril - Teresa compreende o sermÃ£o sobre a PaixÃ£o.
08 de abril - Ver o mar pela Primeira vez, em Trouville.
1879 - VerÃ£o - VisÃ£o profÃ©tica da doenÃ§a de seu pai.
Final do ano - Primeira confissÃ£o.
1880 - 13 de maio - Primeira confissÃ£o de Celina, " um dos dias mais formosos de minha vida". ( Ms A, f. 25 v.j.3i)
1881 - 3 de outubro - Ingresso na Abadia das beneditinas como pensionistas (ColÃ©gio)
1882 - 2 de outubro - Entrada de Paulina no Carmelo de Lisieux. Teresa volta ao ColÃ©gio.
Dezembro - ContÃ-nuas dores de cabeÃ§a e insÃ´nia.
1883 - 25 de marÃ§o - (PÃ¡scoa) - Enquanto o Sr Martin , Maria e Leonia estÃ£o em Paris, Teresa fica doente na casa
dos Guerin. Tremores nervosos.
6 de abril - Tomada de hÃ¡bito de Paulina ( IrmÃ£ InÃªs de Jesus). Teresa pode abraÃ§ar sua irmÃ£ no locutÃ³rio.
7 de abril - recaÃ-da em "Los Buissonnets".
13 de maio (Pentecostes) - Sorriso da Virgem e cura de Teresa.
Segunda quinzena de agosto - FÃ©rias em AlenÃ§on, "apresentaÃ§Ã£o na Sociedade" (Ms A fol 32v).
22 de agosto - Primeiro encontro com o Padre Pichon (diretor espiritual da famÃ-lia), em AleÃ§on.
1884 - Fevereiro - maio - Cartas da IrmÃ£ Teresa para preparar Teresa para sua primeira comunhÃ£o.
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5 a 8 de maio - retiro preparatÃ³rio.
8 de maio - Primeira comunhÃ£o de Teresa na Abadia. ProfissÃ£o de IrmÃ£ InÃªs de Jesus no Carmelo.
14 de junho - ConfirmaÃ§Ã£o, pelo Mons. Hugonin, Bispo de Bayeux. FÃ©rias em Saint-Ouen-le-Pin (Calvados) na casa de
sua tia, a senhora De GuÃ©rin.
1885 - 3 a 10 de maio - FÃ©rias em Deauville (ChalÃ© das rosas ) (Ms A, fol 42r.)
Retiro preparatÃ³rio para a solene renovaÃ§Ã£o da primeira comunhÃ£o.
17 a 21 de maio - PrincÃ-pio das crises de escrÃºpulos que durarÃ¡ " um ano e meio "(Ms A fol.39r.)
21 de maio - Segunda comunhÃ£o solene.
Julho - FÃ©rias em Saint-Ouen-le-Pin.
22 de agosto- princÃ-pios de outubro - Viagem do Sr Martin a Constantinopla.
Finais de setembro - FÃ©rias em Trouville, com Celina ( ChalÃ© das Rosas).
Outubro - Teresa volta sozinha ao ColÃ©gio, sem Celina.
1886 - Fevereiro - marÃ§o - Dores de cabeÃ§a, Teresa recebe liÃ§Ãµes na casa da senhorita Papinau.
PrincÃ-pios de Julho - trÃªs dias em Trouville ( ChalÃ©s dos lilases).
AtÃ© 5 de outubro viagem de poucos dias a AleÃ§on, com seu Pai e suas IrmÃ£s.
7 de outubro - Entrada de Leonia nas Clarissas de AleÃ§on.
15 de outubro - entrada de Maria no Carmelo de Lisieux.
Finais de outubro - Teresa livre de seus escrÃºpulos.
1 de dezembro - Regresso de Leonia Ã famÃ-lia .
25 de dezembro - depois da missa da Meia Noite - GraÃ§a da conversÃ£o em "Los Buissonnets"
1887 - 19 de marÃ§o - Tomada de hÃ¡bito de Maria (IrmÃ£ Maria do Sagrado CoraÃ§Ã£o).
1 de maio - O Sr. Martin sofre um ataque de paralisia
Maio - Leitura das conferÃªncias de Arminjon
29 de maio - (Pentecostes) Teresa pede e recebe de seu pai a permissÃ£o para entrar no Carmelo aos 15 anos.
20 - 26 de junho - FÃ©rias em Trouville (ChalÃ© das Lilases)
Primavera- verÃ£o - Conversas espirituais com Celina no mirante de "Os Buissonnetes".
Julho - Uma figura de Jesus Crucificado lhe revela sua vocaÃ§Ã£o ApostÃ³lica. Condenado Ã morte o assassino Pranzini.
Teresa ora e se Sacrifica pela sua conversÃ£o.
16 de julho - Entrada de Leonia no Convento da VisitaÃ§Ã£o de CaÃ©n.
1 de setembro - Teresa lÃª no periÃ³dico "La Croix" o relato da execuÃ§Ã£o de Prazini ( na vÃ©spera) e de sua conversÃ£o.
31 de outubro - Visita ao Mons. Hugonin, bispo de Bayeux, para solicitar autorizaÃ§Ã£o da entrada no Carmelo sem ter a
idade mÃ-nima .
4 de novembro - Partida para Paris com seu pai e Celina, em seguida para Roma.
20 de novembro - AudiÃªncia com o Papa LeÃ£o XIII. Teresa lhe suplica permissÃ£o para entrada no Carmelo antes da
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idade regulamentar.
2 de dezembro - Retorno a Lisieux vindo de Roma.
28 de dezembro - Reposta favorÃ¡vel do Bispo Mons. Hugonin Ã priora do Carmelo para admissÃ£o de Teresa.
1888 - 1 de janeiro - Teresa recebe o comunicado da resposta do Bispo.]
MarÃ§o - "Um dos meses mais formosos de minha vida" (UD/Meu, 11/09)
9 de abril - Entrada de Teresa no Carmelo de Lisieux
NO CARMELO - Postulantado: 09 de abril/ 1888 - 10 de janeiro/1889
OfÃ-cio : ropeira
1888 - 22 de maio profissÃ£o de IrmÃ£o Maria do sagrado CoraÃ§Ã£o ( sua irmÃ£ Maria).
28 de maio - confissÃ£o geral com o P. PichÃ³n
12 de agosto - novo ataque da doenÃ§a do Sr. Martin em "Os Buissonnetes".
Finais de outubro - Teresa Ã© admitida para tomada de hÃ¡bito pelo CapÃ-tulo conventual.
31 de outubro - Grave recaÃ-da do Sr. Martin
1889 - 5 a 10 de janeiro - retiro espiritual para tomada de hÃ¡bito.
10 de janeiro - Tomada de hÃ¡bito de Teresa na presenÃ§a de seu pai.
Noviciado - 10 de janeiro/1889 a 24 de setembro de 1890.
OfÃ-cio : refeitÃ³rio
12 de fevereiro - HospitalizaÃ§Ã£o do Sr. Martin (CaÃ©n)
GraÃ§a mariana recebida na ermida de Santa Madalena e semana de "Quietude" (CA 11.7.2.1)
25 de Dezembro - RescisÃ£o do arrendamento de "Los Buissonnetes".
1890 - No transcorrer do ano, leitura das obras de SÃ£o JoÃ£o da Cruz.
28 de agosto a 8 de setembro - retiro para profissÃ£o.
2 de setembro - exame canÃ´nico e benÃ§Ã£o do Papa LeÃ£o XIII.
Â
8 de setembro - ProfissÃ£o
24 de setembro - Tomada do vÃ©u, sem a presenÃ§a de seu pai, pela enfermidade.
1891- Em 10 de fevereiro Ã© nomeada ajudante de sacristia
Abril- julho - OraÃ§Ã£o por Jacinto Loyson.
8 - 15 de outubro - retiro pregado pelo padre Alejo Prou, franciscano
5 de dezembro - Morte da Madre Genoveva, fundadora do Carmelo de Lisieux.
Final do ano: epidemia de gripe.
1892 - 10 de maio - Regresso do Sr. Martin a Lisieux
Â
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Ãšltima visita do Sr. Martin ao locutÃ³rio do Carmelo, estando com suas trÃªs filhas.
1893 - 2 de fevereiro - ComposiÃ§Ã£o de sua primeira poesia.
20 de fevereiro - EleiÃ§Ã£o da Madre InÃªs de Jesus para priora. Teresa Ã© encarregada da formaÃ§Ã£o espiritual de suas
companheiras de noviciado.
Junho - Pintura de um afresco no oratÃ³rio.
24 de junho - Leonia entra pela Segunda vez, no Convento da VisitaÃ§Ã£o de CaÃ©n.
Setembro - Teresa fica no noviciado : Ã© nomeada Segunda porteira.
1894 - 2 de janeiro - alcanÃ§a sua maioridade.
21 de janeiro - primeira "RecreaÃ§Ã£o piedosa" :Joana dÂ´Arc , cuja papel representa ela mesma.
Na primavera - ComeÃ§a a sofrer de dores de garganta; cauterizaÃ§Ãµes.
16 de junho - entrada de IrmÃ£o Maria da Trindade, que Ã© confiada a Teresa.
29 de julho - Morte do Luiz Martin (seu Pai) no castelo de La MusseÂ (Eure).
14 de setembro - entrada de Celina no Carmelo, Ã© confiada a Teresa, que exercia o ofÃ-cio de Mestra de noviÃ§as.
Finais de dezembro - Recebe da Madre InÃªs de Jesus a ordem de Escrever suas recordaÃ§Ãµes da infÃ¢ncia.
1895 - Ano da redaÃ§Ã£o do Manuscrito A
5 de fevereiro - tomada de HÃ¡bito de Celina (IrmÃ£ Genoveva)
26 de fevereiro - Teresa compÃµe espontaneamente a poesia "Viverde amor".
9 de junho (SantÃ-ssima Trindade ) - durante a missa, recebe a inspiraÃ§Ã£o de oferecer-se ao Amor Misericordioso.
11 de junho - Faz esta oferenda de Amor, juntamente com Celina. Pouco depois: ao comeÃ§ar a viacrucis, intensa
experiÃªncia do amor de Deus (Ferida de amor)
20 de julho - Leonia sai do convento da VisitaÃ§Ã£o
15 de agosto - entrada de sua prima Maria Geurin no Carmelo. Teresa Ã© designada pela Madre InÃªs para irmÃ£o
espiritual do Seminarista BelliÃ©re e aspirante a missionÃ¡rio.
1896 - 20 de janeiro - Teresa entrega a Madre InÃªs o seu caderno de recordaÃ§Ãµes (Msnuscrito A).
24 de fevereiro - ProfissÃ£o de IrmÃ£ Genoveva ( sua irmÃ£o Celina)
17 de marÃ§o - tomada de vÃ©u de IrmÃ£ Genoveva e tomada de HÃ¡bito de Maria Guerin (IrmÃ£ Maria da Eucaristia).
21 de marÃ§o - eleiÃ§Ã£o difÃ-cil da Madri Maria Gonzaga para o priorado. Teresa Ã© confirmada no cargo de mestra
auxiliar no noviciado.
2 - 3 de abril - (noite de Quinta para Sexta-feira Santa) -Primeira Hemoptise em sua cela.
3 de abril - durante a noite - Segunda hemoptise
5 de abril (PÃ¡scoa) - entrada repentina no noite da fÃ©, prova que durarÃ¡ atÃ© sua morte.
10 de maio - sonho referente Ã venerÃ¡vel Ana de Jesus.
30 de maio - A Madre Maria de Gonzaga entrega um segundo irmÃ£o espiritual para Teresa: o P. Roulland, das MissÃµes
Estrangeiras.
3 de julho - Primeira missa do P. Roulland no Carmelo e encontro com Teresa no LocutÃ³rio.
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7 - 18 de setembro - Retiro espiritual pessoal.
8 de setembro - redaÃ§Ã£o do Manuscrito B ( a Jesus).
13- 16 de setembro - carta a IrmÃ£ Maria do Sagrado CoraÃ§Ã£o (Manuscrito B, 1Âª parte), para dedicar-lhe este texto.
Leitura da vida de TeÃ³fano VÃ©nard, novena a este mÃ¡rtir para obter a graÃ§a de ir Ã missÃ£o da Indochina. RecaÃ-da
pulmonar.
1897 - 25 de marÃ§o - ProfissÃ£o de IrmÃ£ Maria da Eucaristia ( sua prima Maria Guerin )
PrincÃ-pios de abril - final da quaresma -Teresa fica gravemente doente.
6 de abril - PrincÃ-pio do caderno das Ãºltimas conversaÃ§Ãµes
3 de junho - a Madre Maria Gonzaga ordena a Teresa que prossiga sua autobiografia. Teresa escreve o Manuscrito C.
8 de julho - Teresa Ã© transferida para a enfermaria. Hemoptise atÃ© 5 de agosto.
30 de julho - Extrema UnÃ§Ã£o.
19 de agosto - Ãšltima comunhÃ£o.
Quinta feira 30 de setembro - Ã s sete e vinte, morte de Teresa depois de uma agonia de dois dias.
4 de outubro - enterro no cemitÃ©rio de Lisieux.
Â
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