
AS GLÓRIAS DE MARIA 

Santo Afonso de Ligório 

Suplica DO AUTOR PARA JESUS E MARIA 

Caro Redentor e meu Senhor Jesus Cristo, eu vosso indigno servo, sabendo que o prazer 
que lhe dá que tenta glorificar sua Mãe Santíssima, para que tanto amor e tanto quer ver 
amado e honrado por todos, eu pretendo publicar este livro meu que fala de suas glórias. 

E eles tão ansiosamente levar a glória desta Mãe, nada mais digno do que eu posso 
dedicar. Dedico e se comprometer. Obter este meu pequeno presente, sinal do amor que 
eu tenho vós e sua mãe amada. Proteja luzes chovendo confiança falares e amor à 
Virgem Imaculada em quem lê-lo, uma vez que fez dela a esperança e refúgio de todos 
os redimidos. E neste prêmio trabalho humilde, concessão, pede por isso eu amo a 
Maria como as luzes desejadas nos corações daqueles que leirem. 
E agora eu volto para vós, minha querida Senhora e Mãe Maria. Vós sabe que, depois 
de Jesus, em ti pus toda a minha esperança de minha salvação eterna, porque eu 
reconheço que todas as graças que Deus tem me preenchido, como a minha conversão, 
minha vocação para deixar o mundo e todas as outras graças que recebi de Deus através 
de vós. E vós sabe que eu gostava de ver todos vóss como vós merece e dar amostras de 
gratidão para os muitos benefícios que vós tem dado, sempre se esforçou para pregar e 
inculcar-lhes tudo, em público e em privado, sua doce e saudável devoção. 
Espero continuar assim até o último momento da minha vida, mas minha idade 
avançada e saúde debilitada eu digo que estou chegando ao fim de minha peregrinação e 
minha entrada para a eternidade. Por isso eu pensei, antes de morrer, deixar o meu livro 
para o mundo, para continuar no meu lugar pregando e incentivando outras pessoas a 
publicar as suas glórias e do grande amor que vós usar com vossos devotos. 
Espero que minha rainha amada, este presente simples, mas muito pouco para o que vós 
merece, ser bom para o vosso coração agradecido, por tudo o que ele oferece de amor. 
Estendem a tua mão sobre ele, com a qual eu entreguei o mundo e inferno, aceitá-la e 
protegê-la quanto a sua propriedade. 
Aspiro a recompensa por este presente humilde assim: eu te amo hoje em 
frente a cada dia melhor e que cada um de quem tem este livro em suas mãos ficar 
inchado em vosso amor, pode aumentar-lhes o desejo de amar e amado de todos e vê-lo 
envolvido mais intensamente para pregar e promover o mais que puderem Vosso louvor 
e confiança na vossa poderosa intercessão. Espero que sim, que assim seja. 

Vosso mais amoroso embora indigno servo, Afonso de Ligório Redentorista 

MANIFESTO DO AUTOR 

No caso de alguém que também avançou uma proposta por escrito neste livro, eu 
declaro ter dito e entendido no sentido dado à Santa Igreja Católica e Teologia saudável. 



Por exemplo, para chamar Maria "Medianeira", a minha intenção foi a de chamar único 
mediador da graça, ao contrário de Jesus Cristo, que é o primeiro e único mediador da 
justiça. Chamando Maria “Todo-poderosa” (como, aliás, têm chamado São João 
Damasceno, São Pedro Damião, São Boaventura, Cismas de Jerusalém e outros), eu 
tentei chamá-lo como ela, como Mãe de Deus, obtido a partir Como ele pede para o 
benefício de vossos devotos, uma vez que nem deste ou de qualquer atributo divino 
pode ser capaz como uma criatura pura é Maria. Chamando, finalmente, a Maria nossa 
"esperança", eu chamo-lhe assim porque todos os agradecimentos (como entendido St. 
Bernard) passa por suas mãos. 

AVISO AO LEITOR 

A fim de não expor o meu trabalho a qualquer censura de críticos exigentes doente, eu 
vi apto a esclarecer uma proposição que, aparentemente, poderia ser considerada ousada 
ou muito escura. Alguns mais eu poderia escrever aqui, mas se por acaso não passar 
despercebida a sua visão, caro leitor, eu imploro que vós pensa ter sido dito e escrito 
sobre mim no sentido de que explica a teologia verdadeira e sólida, entende a Santa 
Igreja Católica Romana , que eu declaro filho obediente. 
Falando sobre a introdução da doutrina está previsto no Capítulo V deste trabalho, eu 
disse que Deus quer que todas as graças nos vêm através de Maria. Verdade muito 
reconfortante, tanto para as almas que amam ternamente a Maria como pecadores que 
desejam se tornar. Não pense que essa doutrina é contrária à sã teologia, porque vosso 
pai, Agostinho diz, como declaração universal que Maria cooperou com a sua caridade 
o nascimento espiritual de todos os membros da Igreja: "Mãe, certamente espiritual. não 
da nossa cabeça, Cristo, do qual ela nasceu, em vez espiritualmente: para todos os que 
crêem nele, entre os quais estão, na verdade, são chamados filhos do noivo, mas a mãe 
cheia de membros que somos nós porque cooperou com o vosso amor nasceram os fiéis 
na Igreja, que são membros de sua cabeça. " E um autor famoso, nunca suspeitou de 
exagero ou inclinados a cair em falsas devoções, acrescentou: "Depois de devidamente 
treinados, nosso Senhor no Calvário sua Igreja, é claro que a Santíssima Virgem tem 
colaborado em um excelente e exclusivo para este treinamento. E da mesma maneira 
também pode ser dito que, se Maria deu à luz sem dor de Jesus Cristo, cabeça da Igreja, 
não sem grande dor gerou o próprio corpo, do qual Cristo é a cabeça. Assim, no 
Calvário começou Maria Mote ser particularmente verdade de toda a Igreja ". 
Em uma palavra, o santo Deus, para glorificar a Mãe do Redentor, determinado e 
disposto a usar suas grandes orações de caridade para todos aqueles para 
que vosso Divino Filho pagou e ofereceu o preço superabundante de vosso precioso 
sangue, o que só é a nossa salvação, vida e ressurreição. 
Fundada nesta doutrina e como coerente com ela, eu tentei explicar minhas propostas 
(Parte I., c.5), que, os santos, em discussões cheias de amor por Maria e sua pregação 
fervorosa, não tiveram dificuldade em confirmar. Assim, um pai de santo, de acordo 
com o famoso Vincent Conte-nos, escreveu: "Em Cristo é a plenitude da graça, como o 
chefe do corrente, em Maria, como no pescoço, que transmite". E isso confirma 
claramente a angelical St. Thomas professor dizendo: "Por três razões se diz que a 
Virgem é cheia de graça... O terceiro, porque por ele transmitido a todos os homens. 
Grande coisa é que cada santo restos possui tal graça para a salvação de muitos, mas 
para ter tanta graça que seria suficiente para a salvação de todos os homens do mundo, 
este é o mais, e isso é em Cristo e da Virgem portanto em perigo a salvação pode ser 



obtida com a ajuda da gloriosa Virgem. Por isso se diz que ela no Cântico dos Cânticos: 
'A mil escudos. Ou seja, a ajuda dos perigos "jeito dele". Da mesma forma, em todas as 
ações virtuosas pode ser de ajudante, é por isso que ela diz (Eclesiástico 24):. 'Em mim 
toda a esperança da vida e da virtude " 

INTRODUÇÃO 

Caro leitor e meu irmão em Maria: a devoção que me moveu a escrever este livro e 
move-se agora a lê-lo, tornar-nos filhos afortunados esta boa Mãe, se já ouviu falar que 
tenho trabalhado em vão que o compõem já ter muitos e tão celebrado que tratam do 
mesmo assunto, responde, eu imploro, com palavras escritas o abade Franco deixou na 
biblioteca dos Padres: que o louvor Maria é uma fonte tão abundante que quanto mais 
vós toma, mais ele preenche , e quanto mais vós encher a mais ele se espalha. Ela diz 
que a Santíssima Virgem é tão grande e sublime, que mais elogios do que vós faz, 
muitos mais são deixados para receber. Assim é que, nas palavras de Santo Agostinho, 
não o suficiente para elogiá-lo merece todas as línguas dos homens, apesar de todos os 
vossos membros para se tornarem línguas. 
Eu li inúmeros livros, grandes e pequenos, que lidam com as glórias de Maria; 
mas considerando que eles eram raros ou volumosos, e não de acordo com o meu 
objetivo, tenho me esforçado neste livro incluem breve, entre os autores que passaram 
em minhas mãos, as frases mais exclusivos e substancial dos Padres e teólogos. Desta 
forma, os devotos, confortavelmente e sem grande despesa, podem inflamar-se no amor 
de Maria com a sua leitura. Em particular, tenho procurado para fornecer materiais para 
os sacerdotes, para promover a sua devoção à nossa Mãe pregação. 
Eles geralmente amantes muitas vezes falar de pessoas que amam e elogiá-los para 
cativar o objeto de vosso amor a estima e elogio dos outros. Muito pouco deve 
ser o amor de quem se orgulhar de amor Maria, mas então não pensar muito sobre isso e 
fazer amor uns aos outros. Não aja como os verdadeiros amantes de Nossa Senhora. 
Eles querem elogios sobre tudo e ver que é muito amado por todos. Portanto, sempre 
que possível, em público e em privado, tentar transformar os corações de todos aqueles 
que são abençoados chamas de amor para sua amada rainha, em que eles se sentem 
inchados. 
Para convencer a todos o quanto vós se importa com o vosso bem e para o povo para 
promover a devoção a Maria, ajude ouvir o que os médicos dizem. São Boaventura diz 
que aqueles que procuram difundir as glórias de Maria têm a certeza de paraíso. E 
Richard de San Lorenzo confirma dizendo que honra esta Rainha dos Anjos é ganhar a 
vida eterna. Porque Nossa Senhora, o mais agradável, acrescenta o mesmo, deve se 
esforçar para honrar em vida após a morte nesta vida que já não honra. Quem não 
conhece a promessa de Maria em favor daqueles que se dedicam a fazer conhecer e 
amar? A Santa Igreja faz dizer na festa da Imaculada Conceição: "O que eu esclarecer, 
ganhar a vida eterna" (Sir 24, 31). "Alegra-te, ó minha alma", disse St. Bona venture, 
tanto se esforçou para proclamar os louvores de Maria, salta de alegria e ser feliz com 
ela, pois muitos bens preparados para o louvor. " E uma vez que as Escrituras, 
acrescentou, louvando Maria, sempre buscamos celebrar esta divina Mãe com o coração 
ia língua para finalmente nos levar ao reino dos bem-aventurados. 
Lemos nas revelações de Santa Brígida que acostumado Bispo B. Emídio começar 
vossos sermões com louvor a Maria, a Virgem apareceu para o santo e disse: 
Deixe-o saber que o vosso prelado pregação que começa a elogiar, eu quero ser uma 



mãe para ele, ter uma santa morte, e eu vou apresentar a sua alma ao Senhor. E, de fato, 
aquele santo morreu orando e paz celestial. Para outro monge dominicano, que terminou 
a sua 
sermões falando de Maria apareceu a ele na hora da morte, ele defendeu o diabo, 
confortou-o e trouxe-lhe a sua alma para o paraíso. O piedoso Thomas a Kempis 
apresentado Maria 

recomendando o vosso Filho que proclamar vossos louvores, e dizendo assim: "Filho, 
tem misericórdia na alma de quem vós amou e louvei". 
Então ele olha para capitalizar sobre os fiéis, Anselmo diz que ter sido o 
ventre sagrado de Maria, a caminho do Senhor para salvar os pecadores, não pode ouvir 
os sermões sobre Maria não se virar e ser salva pecadores. E se a afirmação é 
verdadeira, como eu era verdade e eu vou provar que eu tê-lo no Capítulo V, que todas 
as graças são dispensadas apenas através de Maria e que todos os que são salvos são 
salvos apenas por meio desta Mãe Divina, é deve necessariamente concluir que pregar a 
Maria e confiança em sua intercessão depende a salvação de todos. Assim santificados 
São Bernardino de Ceia na Itália, assim províncias tornou-se St. Dominica, e St. Louis 
Bertrand em todos os vossos sermões, exortando devoção mantida a Maria, e assim 
tantos. 
O P. Centre o jovem, famoso missionário, em todas as suas missões pregou sobre a 
devoção a Maria, e é chamado de sua pregação favorita. E nós (Redentoristas), em 
nossas missões, temos uma regra inviolável nunca deixe o Sermão da Senhora, posso 
testemunhar a verdade que nenhuma pregação produz tanto benefício e remorso em 
aldeias como esta da misericórdia de Maria. Eu digo "a misericórdia de Maria", porque, 
como St. Bernard diz: "Louvamos a sua humildade, admirava sua virgindade, mas sei 
que os sem-teto mais doce misericórdia: a misericórdia que nos abraçar com amor, 
lembre-se com maior frequência invocar muitas vezes ". 
Para deixá-lo com os outros para realizar os grandes privilégios de Maria I, em especial, 
vou falar de sua grande compaixão e sua poderosa intercessão. Por que eu coletei 
durante 
anos e com muito trabalho que pude sobre o que os santos padres e outros escritores 
famosos já disseram de misericórdia e poder de Maria. E uma vez que na grande oração 
da Salve Regina, aprovado pela Santa Igreja e ao clero rezar envia a maior parte do ano, 
são descritas maravilhosamente a misericórdia e poder da Santíssima Virgem, eu 
pretendo expor em vários capítulos desta oração devota. Pensei em fazer alguma coisa 
muito boa adição para os devotos de Maria, acrescentando leituras ou discursos sobre os 
principais feriados e nas virtudes da Mãe divina. E acrescentando no final das práticas 
devocionais mais comuns utilizados por vossos devotos e aprovado pela Igreja. 
Leitor piedoso, se, como espero que seja do vosso agrado é o meu pequeno livro, peço 
as encomendes Santa Maria que me dá grande confiança em sua proteção. Chama-me 
esta graça, que eu vou orar por vós também, quem quer que vós me essa caridade, as 
mesmas graças. fazer 
Bem-aventurados são aqueles que se agarram com amor e confiança a essas duas 
âncoras de salvação, quer dizer Jesus e Maria, certamente não vai faltar. 
Então, digamos corações juntos, meu leitor, com o devoto Alonso Rodriguez: "Jesus e 
Maria, meu doce amor, pois vós sofre, para vós morrer, ele é todo vosso e de todos os 
meus. " O amor de Jesus e Maria, e façamo-nos santos, que há mais que podemos 
esperar e obter de Deus. 
Adeus, até que nos encontremos no paraíso ao pé da nossa Mãe e vosso Filho, 



louvando, agradecendo e amá-los juntos, face a face por toda a eternidade. Amin. 

ORAÇÃO PARA A Santíssima Virgem para conseguir uma boa MORTE 

Maria, doce refúgio dos pecadores, quando minha alma é deixar este mundo, minha 
Mãe, pela dor que vós sentiu atendendo a vosso Filho que morreu na cruz, também me 
ajudar com a sua misericórdia. 
Deite-me dos inimigos infernais 
e chegou a receber a minha alma 
e apresentá-lo ao Juiz eterno. Não me desampare, minha rainha. 
Vós, depois de Jesus, vós tem que ser o que me conforta nessa situação. 
Ore para o vosso Filho para me dar, por sua bondade, morreu abraçados vossos pés e 
entregar minha alma ·dentro de suas santas chagas, dizendo: 
Jesus e Maria, eu te dou meu coração e alma. 

PARTE 

NO "Salve Regina" 

EXPLICAÇÃO E COMENTÁRIO DE ORAÇÃO "Salve Regina" 

MARIA obter para a sua RIQUEZA dedicado de presentes e favores. 

Capítulo I 

Maria, nossa Mãe e Rainha 

Salve Rainha, Mãe de misericórdia, eu 
Nossa confiança em Maria, vai ser ótimo, porque ela era a mãe do 
misericórdia 

Maria é a Rainha com o vosso Filho Jesus 

Tendo sido exaltado a Virgem Maria como a Mãe do Rei dos reis, justamente 
homenagear a santa Igreja e quer ser honrado por todos para o glorioso título de rainha. 
Se o Filho é Rei, diz Santo Atanásio justamente ser tomadas pela Rainha Mãe e Rainha 
e Senhora chamado. Desde Maria, San Bernardino acrescenta Siena, aceitando 
consentiu a ser a Mãe do Verbo Eterno, a partir daquele momento merecia ser a rainha 
do mundo e de todas as criaturas. Se a carne de Maria, São Arnold reflete abade, não era 



diferente da de Jesus, como a mãe pode ser separado do reinado de vosso filho? 
Portanto, vós deve pensar que a glória do reino não só comum entre a Mãe e Filho, é o 
mesmo. 
E se Jesus é o Rei do universo, assim é Queen Maria. Assim, diz São Bernardino de 
Siena, poucas são as criaturas que servem a Deus, muitos são os que servem Maria e os 
anjos, os homens e todas as coisas no céu e na terra, para ser sujeito ao domínio de 
Deus, também estão sujeitos ao domínio da Virgem. Então o abade Guerrico, olhando 
para a Mãe de Deus, fala assim: "Vá em frente, Maria, continua mercadorias de forma 
segura com o vosso Filho, governa com confiança, como rainha, mãe do rei e sua 
esposa." Manter, ó Maria, tendo os vossos bens será o vosso Filho, para ser mãe e 
esposa do rei do mundo, vós deve governar como rainha sobre todas as criaturas. 

Maria é a Rainha da misericórdia 

Então Maria é rainha, mas não se esqueça, para o nosso conforto mútuo, uma rainha 
toda a doçura e clemência e inclinados a nos fazer o bem aos mais necessitados. Assim, 
a Santa Igreja quer que a saudação e chamar esta rainha oração de misericórdia. O 
próprio nome da rainha, de acordo com Santo Alberto Magno, que significa 
misericórdia e providência para com os pobres, ao contrário do nome da Imperatriz, em 
vez expressando severidade e rigor. A excelência do Rei e Rainha é aliviar os 
miseráveis, diz Sêneca. Como tiranos, para 
enviar, visam a sua vantagem, os reis, no entanto, devem visar o bem de vossos súditos. 
Assim, na consagração dos reis são ungidos a cabeça com óleo, símbolo da 
misericórdia, para mostrar que eles, reinado, deve ter acima de todos os pensamentos de 
piedade e de caridade para com vossos súditos. 
O rei deve, acima de tudo dedicado a obras de misericórdia, mas não deixou 
para usar contra a justiça criminal quando é devido. Não trabalho para Maria, Rainha, 
embora não seja a justiça, diz respeito à punição dos malfeitores, mas a rainha de 
misericórdia, atento apenas à piedade e perdão dos pecadores. Portanto, a Igreja quer 
chamar expressamente a Rainha de misericórdia. 

Refletindo o grande chanceler das palavras de Paris Juan David Gerson: "Duas coisas 
que eu ouvi: que Deus tem o poder, e que é vosso, Senhor, misericórdia" (Sol 61, 12), 
diz que o reino de Deus com base no a justiça ia misericórdia, o Senhor dividiu o reino 
da justiça reservou para ele, e reino de misericórdia, dado a Maria, o envio de todas as 
misericórdias concedidas aos homens passam por mãos e de Maria distribuídos de 
acordo com a sua vontade. St. Thomas é confirmado no prelúdio das Epístolas 
canônicas dizendo que a Santíssima Virgem, desde que ela concebeu em vosso seio o 
Verbo de Deus e deu à luz, tem metade do reino de Deus seja feita rainha de 
misericórdia, deixando para O reino de Cristo da justiça. 
O eterno Pai, Jesus Cristo constituiu rei de justiça e assim o fez o Juiz do mundo. Assim 
cantou o profeta: "Senhor, dá o vosso julgamento ao rei, e sua justiça ao filho dos reis" 
(Sol 71, 
2). Isso também diz que um intérprete aprendido, e disse: Senhor, tu tens dado a teu 
Filho justiça porque misericórdia deu para a mãe do rei. San Buenaventura, também 
parafrasear esta passagem, diz: "Dê o vosso julgamento diante do rei e da bondade de 
sua mãe." Assim, à semelhança do arcebispo de Praga, Ernesto, diz que o eterno Pai deu 



ao Filho o ofício de julgar e punir, ea Mãe ofício da pena e aliviar os miseráveis. Assim, 
o mesmo profeta David profetizou que o próprio Deus, como se fosse consagrada a 
Maria como rainha de misericórdia unção com o óleo da alegria, "Deus te ungiu com o 
óleo da alegria" (Sol 44, 8). Para garantir que todos os filhos de Adão miserável alegrar 
no pensamento céu sobre ter este grande rainha cheia de unção de misericórdia e 
compaixão por todos nós, como São Boaventura: "Maria é cheia de misericórdia e de 
óleo de unção pena, pois Deus ungiu com o óleo da alegria. " 

Maria, Rainha Esther Figurado 

Santo Alberto Magno, muito propositadamente, apresentou à rainha Ester como uma 
figura da rainha Maria. Lemos no livro de Ester, capítulo 4, reinando Assero emitiu um 
decreto que mandou matar todos os judeus. Então, Mordicai, que foi um dos 
condenados, confiou a sua salvação Esther, pedindo-lhe para interceder junto do rei para 
obter a revogação de sua sentença. Na primeira, Esther se recusou a cumprir a comissão 
temendo sério raiva 
Assero. Mas Mordicai mandou protestou e não pensar em si mesma salvos porque 
o Senhor tinha colocado no trono para a salvação de todos os judeus: "Não pense que 
por estar na casa do rei, vós vai lutar com vós sozinho de todos os judeus, porque se vós 
insistir em silêncio nesta ocasião, Além disso, o alívio vem o lançamento dos judeus 
"(Est 4, 13). Então Marque disse à rainha Ester, e assim, podemos agora dizer que nós, 
pobres pecadores, nossa rainha Maria, se por impetrarmos impossíveis de Deus se 
recusam a liberação de punição que justamente merecem: não acho, Senhora, que Deus 
tem exaltado como Rainha do mundo apenas para pensar sobre o vosso bem, mas que a 
partir do ápice de sua grandeza pode ter pena de nós mais miserável e socorro melhor. 
Assero, quando viu Esther em sua presença, carinhosamente perguntou: "O que vós 
quer perguntar, rainha Ester?, Porque será concedido. Mesmo que metade do meu reino 
será cumprido "(Est 7, 2). 
Para que a rainha respondeu: "Se tenho achado graça aos teus olhos, ó rei, e se parecer 
bem ao rei, conceda-me a vida, este é o meu desejo, e meu povo: Este é o meu pedido" 
(Est 7, 3). E Assero respondeu imediatamente a ordem para anular a decisão. 
Agora, se Assero deu Esther, porque ele a amava, a salvação dos judeus, 
Como Deus pode parar de ouvir a Maria, amá-la imensamente quando ela implora para 
pobres pecadores? Ela diz: "Se tenho achado graça aos teus olhos, meu rei ..." Mas boa 

Mãe de Deus sabe que ela é abençoada, o bem-aventurado, o único entre todos os 
homens a graça descobriram que eles tinham perdido. Bem sei que ela é a amada de 
vosso Senhor, amado mais do que todos os santos e anjos juntos. “Ela é a única que diz: 
“. Dá-me o meu povo por quem eu rezo" Se vós me ama tanto, diz ele, concede-me, 
Senhor, a conversão dos pecadores, para quem eu oro. É possível que Deus não ouve? 
Quem sabe a força que 
fazer com que Deus as orações de Maria? "A lei de bondade governa sua língua" 
(Provérbios 31, 26). Isto é 
lei estabelecida por Deus para ter misericórdia daqueles usados por Maria orando. 

Maria se volta para os necessitados 



St. Bernard Pergunta: Por que a Igreja chama Maria, Rainha de misericórdia? E ele 
responde: "Porque ela abre os caminhos misteriosos da misericórdia de Deus que nós 
queremos, quando quiser e como quiser, porque não há pecador, vossos pecados são 
enormes, o que é perdido se Maria protege". 
Mas tememos que desprezam Maria interceda por um pecador ver 
muito cheio de pecados? Ou assustar-nos, talvez, a majestade ia santidade deste grande 
Rainha? Não, diz São Gregório, o mais alto e santo é ele, mais ela é doce e 
misericordioso com os pecadores que querem alterada e é atendido. " Os reis e rainhas, 
na excelência que possuem, infundir terror e medo fazem vossos súditos aparecer em 
sua presença. Mas St. Bernard diz: Que medo pode ter miserável de abordar esta rainha 
de misericórdia, se ela não tem nada a aterrorizar ou qualquer coisa grave para aqueles 
que vão procurá-lo, mas se manifesta toda a doçura e cortesia? Por que ter medo de se 
aproximar Maria fragilidade humana? Nele não há nada austero ou terrível. É oferecer 
tudo suavemente todo o leite e lã. " Maria não só dá presentes, mas ela nos oferece todo 
o leite de misericórdia para nos encorajar a ter a maior confiança e lã intoxicar a sua 
proteção contra os raios da justiça divina. 
Estônio diz o imperador Tito não podia negar qualquer graça que estava pedindo, e às 
vezes até prometeu mais do que podia dar, respondeu a quem ele deu a impressão de 
que o príncipe não poderia demitir qualquer um dos distúrbios que admitiu a sua 
presença. Então, disse Tito, mas mentindo ou ausente da promessa. Para nossa rainha 
não pode mentir e vós pode obter tudo o que vós quer para vossos devotos. É coração 
tão misericordioso e bondoso que não pode suportar a deixar que iria rezar 
descontentamento. "É tão benigno, diz Luís Bócios-não deixe ninguém sair triste." Mas 
como pode vós, ó Maria Se Bernard pede, se recusam a socorrer os miseráveis, quando 
vós é a rainha da misericórdia? E quem são os sujeitos da misericórdia, mas o 
miserável? Vós é a rainha da misericórdia, e eu, o mais miserável pecador, sou o 
primeiro de vossos vassalos. Portanto reinar sobre “nós, ó Rainha da Misericórdia “. 
Vós é a rainha da misericórdia e eu sou o mais miserável de todos os pecadores, por 
isso, se eu sou o principal de vossos assuntos, vós deve cuidar mais de mim do que 
todos os outros. Tem misericórdia de nós, Rainha de misericórdia, e procura a nossa 
salvação. 
E não nos dizem, Virgem Santíssima, parece dizer a George de Nico média, vós não 
pode ajudar por causa da multidão de nossos pecados, porque vós tem esse poder e 
piedade 
ultrapassa todos os pecados imagináveis. Nada resiste o vosso poder, a sua glória como 
a estima do Criador como a sua própria, pois vós é a mãe dele. E o Filho, deleitando-se 
em sua glória como uma dívida a ser paga, cumpre todas as suas solicitações. Isso 
significa que, enquanto Maria tem uma dívida infinita 
com vosso filho por ter escolhido como sua mãe, no entanto, não pode ser negado que o 
Filho é mais grato a mãe para dar a este homem, para a qual Jesus 

Tão gratificante como devido a Maria, desfrutando de sua glória, e honra, especialmente 
ouvindo todas as suas orações sempre. 

Para Maria, temos que usar 



Quanto deve ser a nossa confiança nesta rainha sabendo o quão poderoso diante de 
Deus, e tão rico e cheio de misericórdia que ninguém na terra que não participar e 
desfrutar da bondade e favor de Maria. Isto foi revelado pela Virgem Maria a Santa 
Brígida: "eu sou", disse a Rainha do Céu e Mãe de misericórdia, a alegria da porta justa 
e os pecadores, ao introduzir Deus. Nenhum pecador na terra tão miserável que é 
privado de minha misericórdia. Porque se não obter a graça para mim, recebe pelo 
menos ser menos tentado por demônios do que seria de outra forma. Não há nenhum tão 
longe de Deus, a menos que tudo era maldito, o meio para o fim do maldito-censura, 
nada que se eu convocar, de novo não chegar a Deus e de misericórdia. " Todo mundo 
me a mãe de misericórdia chama, ia verdade da misericórdia de Deus para com os 
homens me fez tão misericordioso para com eles. Por isso, será miserável e para sempre 
na outra vida que nele e pode vir a mim, eu sou tão piedoso com todos e ambos querem 
ajudar os pecadores, não infeliz venha a mim e condenado. 
Vamos, então, mas vamos sempre ir para as plantas desta rainha doce se salvar com 
segurança. E se assusta e desencoraja o ponto de vista de nossos pecados, nós 
entendemos que Maria foi feita rainha de misericórdia para salvar a sua proteção 
para os maiores e mais pecadores perdidos que são confiados a ele. Estes têm de ser sua 
coroa no céu como vosso cônjuge declara: "Vem do Líbano, noiva minha, vem do 
Líbano, vem e ser coroado ... Desde as cavernas dos leões, dos montes dos leopardos 
"(Cg 4, 8). E quais são essas cavernas e montanhas, onde habitam os animais e 
monstros, mas os miseráveis pecadores cujas almas se de do pecado, os monstros mais 
deformados podem ter? Bem, diz o abade Rupert, precisamente esses miseráveis 
pecadores salvos pela sua mediação, ó grande rainha, vós será coroada no céu, e que a 
sua salvação 
ser a sua coroa, coroa muito apropriado para uma rainha de misericórdia e muito digno 
dela. A este respeito, leia o seguinte exemplo. 

EXEMPLO 

Conversão de Maria, o pecador, na hora da morte 

Ele tem na vida de Irmã Catarina de Santo Agostinho, no mesmo lugar, onde este servo 
de Deus viveu uma mulher chamada Maria, que em sua juventude tinha sido um 
pecador e ainda continuou velha obstinada em sua impiedade, para que, jogado as 
pessoas, foi forçado a viver confinado a uma caverna, onde morreu abandonado por 
todos, sem os últimos sacramentos, de modo que foi enterrado no aberto. 
Irmã Catarina, que costumava confiar a Deus com grande devoção, as almas daqueles 
que sabiam 
que tinha morrido, depois de saber da morte infeliz desta pobre velha, nem pensei em 
orar por ela, tê-la condenado por como foram todos. 
Quatro anos se passaram, e um dia apareceu uma alma perdida, que disse: 
Irmã Catarina, o meu sofrimento! Vós parcela a Deus as almas daqueles que morrem e 
minha alma só vós não tenha piedade. 
Quem é vós? "Disse o servo de Deus. 



“Eu sou “, respondeu ele pobre Maria, que morreu na caverna. 
Mas vós já salvou? Irmã Catherine respondeu. 
Sim, eu sou salvo pela misericórdia da Virgem Maria. 
Mas como? 
Quando eu estava às portas da morte, vendo-me tão cheio de pecados e abandonado de 
todos, eu me virei para a Mãe de Deus e disse: Senhora, vós é o refúgio dos 
abandonado, e agora encontro-me desamparado de tudo, vós é minha única esperança, 
só vós pode me ajudar, tem misericórdia de mim. A Virgem Santa Obteve um ato de 
contrição, eu morri e me salvou, e agora minha rainha deu-me que as minhas sentenças 
foram encurtadas em intensidade me fazendo sofrer o que deveria ter sido expurgado 
por muitos anos, eu só preciso de algumas massas para se livrar do purgatório. Eu 
imploro a vós enviar me segurar vós promete orar sempre, especialmente Deus e de 
Maria, para vós. 

Oração a Maria, Rainha CLEMENTE 

Mãe de Deus e minha senhora, Maria. 
Como uma grande rainha tem um pobre esfarrapado e feridos, 
assim que eu apresentar a vós, rainha do céu e da terra. 
De vosso design trono elevado para ligar os olhos para mim, um pobre pecador. 
Deus te fez tão rico 
para que vós possa ajudar os pobres, 
e fez-lhe a rainha de misericórdia para que possa aliviar a miserável. 

Olhe para mim e tem misericórdia de mim. Olhe para mim e não me deixe; 
mudar-me um pecador em um santo. 

Eu vejo toda a minha ingratidão merece e deve ser privado de todas as graças 
que através de vóss que recebi do Senhor. Mas vós, vós é rainha de misericórdia, não 
eritreu procurando, 
mas miséria e precisa de ajuda. 
Quem mais pobres e necessitados do que eu? 

Virgem excelsa, eu sei que tu, sendo a rainha do universo, 
Rainha também são meus. 
Portanto, mais especialmente, 
Quero dedicar a vosso serviço, 
assim vós me ter como vós gosta. 
Eu digo com São Boaventura: Senhora, eu me coloco em vosso serviço 
de modo que é todos os castings e dirijas a mim. 
Não que eu me deixar; 

vós me governar, minha rainha. Envie-me vosso critério e corrija-me se vós não 
obedecer, 
eles vão ser muito saudável para mim 



as mensagens que vem de sua mão. 

Eu considero ser o vosso servo mais ser o dono de toda a terra. 
"Eu sou todo vosso, salva-me" (Sol 118, 94). 
Aceite-me para o vosso e entregar. 
Não ser meu, para vós eu me rendo. E se vós foi servido errado, 
perder essas belas ocasiões de honra, em que eu quero juntar os vossos servos 
o mais amoroso e fiel. 
Eu não quero que ninguém superar 
em honra e te amo, minha rainha delicada. 
Então promessa e, com sua ajuda, 
bem espero cumpri-la. Amin. Amin. 

II 

Nossa imensa confiança em Maria, porque ela é nossa Mãe 

Mãe Maria é verdadeiramente nossa 

Não é por acaso ou devotos vão chamá-la de Mãe Maria. Invocá-lo parece que eles não 
sabem outro nome e não se cansa de sempre chamar a mãe. Mãe sim, porque realmente 
é a nossa mãe, não carnal, mas espiritual, da nossa alma e nossa salvação. 
Quando o pecado nossas almas privadas de graça também privou da vida. E, tendo sido 
miseravelmente mortos, veio Jesus, nosso Redentor, e com um excesso de misericórdia 
e amor nesta vida, recuperou perdeu com a sua morte na cruz, como ele mesmo disse: 
"Eu vim para que tenham vida ia tenham em abundância "(Go 10, 10). "Em cheio", 
porque, como dizem os teólogos, Jesus Cristo trouxe a redenção capaz de reparar bens 
absolutamente o dano que causou Adão ao pecado. E assim, reconciliando-nos com 
Deus, tornou-se pai de nossas almas na nova lei de graça, como o profeta havia predito: 
"Pai do século futuro, Príncipe da Paz" (Si 9, 6). Pois, se Jesus é o Pai de nossas almas, 
Maria é a mãe, por nos dar Jesus nos deu a verdadeira vida, e oferta no Calvário a vida 
de vosso Filho para nossa salvação foi como dar-nos o nascimento e nasceu para a vida 
de graça. 

Maria, nossa Mãe de Jesus ser 

Em dois momentos diferentes, ensinar os santos padres, nós mostramos que Maria era a 
nossa mãe espiritual, em primeiro lugar, quando o mérito de conceber em vosso ventre o 
Filho de Deus, como São Alberto Magno. E, evidentemente, São Bernardino de Siena, 
que explica: Quando a Virgem deu vosso consentimento ao anjo anunciando que a 
aprovação Palavra eterna espera que seja o vosso Filho, em assentimento perguntou a 
Deus: 



imenso amor, a nossa salvação, e por isso é compromisso procurarmo-la, que até então 
nos levou em vosso ventre como a mãe mais amorosa e verdadeira. Lucas diz no 
capítulo 2, versículo 7, falando sobre o nascimento de nosso Salvador, que Maria deu à 
luz vosso primogênito. Assim, diz o autor, se o evangelista diz que, em seguida, deu à 
luz vosso primogênito, há presumivelmente tinha outros filhos? Mas é da fé que Maria 
não teve outros filhos da carne fora de Jesus, então tinha que ter outros filhos 
espirituais, e estes são de todos nós. Este mesmo Senhor revelou a Santa Gertrudes, que 
a leitura de um trecho do Evangelho, disse dia foi confuso, incapaz de compreender 
como Maria era apenas a mãe de Cristo, podemos dizer que este foi o vosso 
primogênito. Mas Deus disse que Jesus era o primogênito da carne, mas os homens são 
os filhos espirituais. 
Com que entendeu o que é dito de Maria nas canções sagradas: "É a barriga 
como um montão de trigo, cercado de lírios "(Cg 7, 2). Amblose explica, e diz que 
enquanto no puro ventre de Maria era um simples grão de trigo, que foi Jesus Cristo, 
porém, é dito montão de trigo, porque naquele único grão de trigo foram contidos todos 
os eleitos, que Maria seria a mãe. Para isso, o Abade William escreveu: "Nesta fruta 
original, Jesus, o único Salvador de todos, Maria deu à luz a muitos para a salvação. Dar 
à luz a vida, deu à luz a muitos para a vida. " 

Maria, nossa Mãe para a sua dor no pé da cruz 

O segundo momento, quando Maria gerou-nos a graça foi quando no Calvário oferecido 
ao Pai eterno, com muita dor a vida de vosso amado Filho para nossa salvação. É então, 
diz Santo Agostinho, ter cooperado pela caridade que os fiéis nasceu para a vida da 
graça, ele também estava com esta mãe espiritual de todos nós, que somos membros de 
nossa cabeça, Jesus. Vós pode muito bem significar o que diz a própria Virgem no 
Cântico dos Cânticos: "Eles colocaram uma guarda de vinhas, e não o meu próprio 
vinhedo 
salvos "(Cg 1, 5). Maria, para salvar nossas almas, concordou em sacrificar a vida de 
vosso Filho. 
E quem era a alma de Maria, mas ela Jesus, que era a sua vida e vosso amor? Com isso, 
ele anunciou 
o velho Simeão que um dia sua alma abençoada seria transpassado por uma espada 
muito doloroso. "E a tua própria alma será transpassado por uma espada de dor" (Cl 2, 
35). Essa espada era a lança que perfurou o lado de Cristo, que era a alma de Maria. Na 
ocasião, a sua dor, deu à luz a vida eterna, para que todos nós podemos ser chamados 
filhos de as dores de Maria. Nossa mãe amorosa foi sempre e totalmente unido à 
vontade de Deus, para que São Boaventura, sendo o vosso amor do Pai eterno para com 
os homens que aceitaram a morte de vosso Filho para nossa salvação, o amor do Filho 
para querer morrer para nos identificar com esse amor excessivo do Pai e do Filho aos 
homens, ela também, com 
todo o vosso coração, oferecido e concordaram que o vosso Filho para morrer por nós 
todos salváramos. 
É verdade que Jesus, ao morrer para a redenção da humanidade, queria ficar sozinho. 
"Eu 
pisou o lagar sozinho "(Si 63, 3), mas sabendo que o grande desejo de Maria para 
dedicá-lo também para a salvação dos homens, ela também decidiu que, com sacrifício 



e oferta 
a vida de Jesus, nossa salvação e cooperar bem para se tornar a mãe de nossas almas. 
Este 
é o que queria expressar o nosso Salvador, quando, antes de expirar, olhando para a cruz 
para a mãe e discípulo João em pé ao vosso lado, disse a Maria: "Mulher, eis aí o teu 
filho" (Go 19, 26); como se quisesse dizer: Este é o homem que para a oferta vós fez da 
minha vida para a sua salvação, agora nasce para a graça. E então, olhando para o 
discípulo disse: "Eis a tua mãe" 
(Go 19, 27). Com que palavras, diz São Bernardino de Sena, Maria se converteu não só 
em 
mãe de João, mas de todos os homens por causa do amor que ela tinha. Por conseguinte, 
avisa 

Silveira, que o mesmo João, para gravar este evento no Evangelho, ele escreve: "Então 
disse ao discípulo: Eis aí tua mãe." Deve-se notar que Jesus não disse isso para João, 
mas o discípulo, para demonstrar que o atribuído Salvador mãe Maria para todos os 
cristãos que ainda levam o nome de vossos discípulos. 

Maria exerce sua proteção maternal 

"Eu sou a Mãe do Belo Amor" (Eco o 24, 24), diz Maria, por vosso amor, diz um autor, 
faz com que nossas almas belas aos olhos de Deus, como uma mãe amorosa e se 
cumprimentam para as crianças. Que mãe ama vossos filhos e tenta o vosso bem quanto 
vós, nossa rainha doce, que nos ama e nos fazem progresso em tudo? Mais, sem 
comparação, São Boaventura diz que a mãe que nos deu, nos amam e procuras o nosso 
bem. 
Bem-aventurados são aqueles que vivem sob a proteção de uma mãe tão amorosa e 
poderosa! O 
Profeta David, mesmo que ele não nasceu Maria, e procurou a salvação de Deus 
proclamado filho de Maria, e dizia: "Salve o filho de sua escrava" (Sol 85, 16). O 
escravo, exclama Santo Agostinho, mas que ele disse: Eis aqui a serva do Senhor? E 
quem nunca vai ter a audácia diz cardeal Bela mino iniciar estas crianças do ventre de 
Maria, quando se refugiou para escapar de vossos inimigos? O fúrias do inferno ou que 
paixão pode vencê-los, se eles confiam em tudo na proteção desta mãe sublime? 
Característica de baleia quando vê vossos filhos em perigo, ou a tempestade ou pelos 
pescadores, abrir a boca e mantém em vosso peito. O mesmo, diz Novaria, faz o piedoso 

mãe com vossos filhos. Quando a tempestade se enfurece tentações, com amor materno 
como o de receber e abrigar em suas próprias entranhas, até o porto seguro leva para o 
céu. Minha mãe mais amorosa e graciosa, seja abençoado para sempre e para sempre 
abençoado a Deus, que nos deu uma mãe como refúgio seguro em todos os perigos da 
vida. 
Nossa Senhora revelou a Santa Brígida que, como uma mãe se ela viu vosso filho no 
espadas dos inimigos faria qualquer coisa para salvá-lo, e eu estou trabalhando com os 
meus filhos, no entanto eles são pecaminosos, enquanto eu estou recorrendo a ajudá-los. 
“É assim que vamos vencer em todas as batalhas contra o inferno, e certamente sempre 
superar recorrendo à Mãe de Deus e nossa Mãe, sempre dizendo e pedindo: “. “Nós 



voamos para sua proteção, santa Mãe de Deus” Ter alcançado muitas vitórias sobre o 
inferno os fiéis só vão para Maria com esta poderosa oração! A Serva de Deus Irmã 
Maria do Crucificado, beneditino, e diabo sempre ganha. 

Maria convida confiança para a sua proteção eficaz 

Seja sempre feliz que vós se sinta filho de Maria; sabe ela aceita vossos filhos aqueles 
que querem ser. 
Alegrai-vos! Como vós pode ter medo de perder vós, se essa mãe protege e defende-lo? 
Assim, diz São Boaventura, deve ser incentivada e dizer que esta boa mãe ama e confia 
em sua proteção: O que vós teme, minha alma? Nada, que a causa de sua salvação 
eterna não está perdida 
Caso sendo realizada por Jesus, que é o vosso irmão, e Maria, que é sua mãe. Este 
mesmo pensamento é incentivado e exclama Anselmo: "Oh feliz confiança, oh abrigo 
minha, Mãe de Deus e Mãe! Com quanta certeza podemos esperar quando a nossa 
salvação depende de um bom irmão e como uma boa mãe como! " 
Esta é a nossa mãe nos chama e diz: "Se uma criança sente, 
venha para mim (Pra 9, 4). As crianças têm sempre em vossos lábios o nome da mãe, e 

Como algo que assusta, eles chorar imediatamente Mãe, mãe! - Ó Maria mais doce e 
amorosa mãe, é isso que vós quer, que nós, como filhos, nós sempre chamá-lo de todos 
os perigos e sempre recorremos a vós e nós queremos ajudar a salvar, como vós salvou 
todos os vossos filhos têm vindo a vós. 

EXEMPLO 

Morre santo um escocês que se converteu ao catolicismo 

Ele conta a história da fundação da Companhia de Jesus no reino de Nápoles, de um 
nobre jovem escocês chamado William Elphinstone. Ele era parente do Rei James, e 
nascendo em heresia, segui-lo, mas iluminado pela graça divina, ele estava fingindo 
vossos erros, ele se mudou para a França, onde, com a ajuda de um bom pai, também 
escocês, e, acima de tudo, pela intercessão da Virgem Maria, finalmente descobriu a 
verdade, abjurou a heresia e tornou-se um católico. Ele, então, foi para Roma. Um dia, 
um amigo viu muito angustiado e chorando, e pedindo a causa respondeu que naquela 
noite sua mãe tinha aparecido, condenado, e disse-lhe: "Filho, vós feliz que vós digitou 
a verdadeira Igreja, I, tendo morrido em heresia, eu perdi. " Desde então, mais e mais 
afervorizo devoção a Maria, escolhendo para sua mãe solteira, e ela inspirou-o a tornar-
se religioso, para o qual foi forçado a votar. Mas, como ele estava doente, foi para 
Nápoles para curar com a mudança de cenário. E em Nápoles queria que Deus morra ser 
religioso. De fato, pouco depois de chegar, ele ficou seriamente doente, e com orações e 
lágrimas superiores rogou sua recepção. E na presença do Santíssimo Sacramento, 
quando liderou o Viático, fez vossos votos e foi declarado um membro da Companhia 
de Jesus. 



Depois disso, foi para ver como suavizou todas as expressões com que ele agradeceu a 
sua mãe, Maria de ter morrido na verdadeira Igreja e na casa 
Deus no meio dos irmãos religiosos. "Que a alegria, exclamou-morrendo em meio a 
esses anjos" Quando pediu-lhe para tentar relaxar, respondeu: "Não, não é tempo para 
descansar quando se aproxima o fim da minha vida!" Pouco antes de morrer disse para 
os que o rodeavam: "Irmão, vós não vê os anjos que me acompanham", de quem ouviu 
pronunciar algumas palavras entre os dentes, um monge perguntou a ele o que ele disse. 
E ele disse que o anjo tinha revelado que ele seria muito pouco tempo no purgatório e 
em breve ir para o paraíso. Após as conversações novamente com sua mãe doce Maria. 
E dizendo: "Mãe, mãe!" Como criança descansando nos braços de sua mãe para 
descansar em paz expirado. Pouco depois um padre sabia por revelação de que ele 
estava no paraíso. 

ORAÇÃO A MÃE DE PECADORES 

Minha mais amada Mãe, como vós pode ser tão santa mãe me levando para o mal? 
A mãe amor ardente por Deus 
e eu ligado às criaturas? 
A mãe tão rico em virtudes 
e eu tão pobre em desertos? 

OMG amável e não é digno de ser vosso filho, como eu fiz para a minha má vida 
indigna. 

Eu estou contente em me aceitar como um escravo, e para conseguir ser, mesmo o mais 
humilde, 
Estou pronto para desistir de tudo. 
Isso me agradou, mas não me impede de chamar o meu Poder-te mãe. 
Esse nome eu ter conforto e macio, 
e me lembra da minha obrigação de amar. 
Este nome faz-me sempre confiar em vós. 

Quanto mais eu assustar os meus pecados e medo da justiça divina, 
mais conforta-me a pensar que vós é minha mãe. 
Deixe-me dizer OMG. Então, eu chamo e sempre bem chamá-lo. 

Vós está sempre, depois de Deus, a minha esperança, o meu refúgio, meu amor 
neste vale de lágrimas. Então eu espero morrer, 
confiando em minha alma em suas mãos santas 
e ele diz a minha mãe, minha mãe Maria, ajuda-me e tem misericórdia de mim. III 

O grande amor que temos a nossa mãe 



Maria, mãe do amor 

Se Maria é a nossa mãe, é a de considerar o quão bem nós amamos. 
O amor para as crianças é um amor necessário, assim, como São Tomás reflete Deus 
colocou na lei divina, os filhos, o mandamento de amar os nossos pais, mas, pelo 
contrário, não há nenhuma disposição expressa que os pais amam vossos filhos, porque 
o amor para eles é impresso na natureza com tanta força que os mesmos animais, como 
Santo Ambrósio, não pode deixar de amar vossos filhos. E assim tem naturalistas, que 
os tigres, ouvindo os gritos de 
vossos filhotes, preso por caçadores, que será jogado na água em busca dos navios que 
transportam cativos. Bem, se até mesmo os tigres, parece dizer que a nossa amada mãe 
Maria, que não se pode esquecer os vossos filhotes, como posso esquecer que te amo, 
meus filhos? "Pode uma mulher esquecer o vosso filho não se compadeça do filho do 
vosso ventre? Ainda que ela se esquecesse, Eu nunca te esqueceria "(Si 49, 15). Se uma 
mãe é impossível esquecer o vosso filho, é impossível, diz Maria, que eu possa esquecer 
o meu filho. 
Maria é nossa mãe, e não segundo a carne, como dito acima, mas por amor. Eu sou a 
mãe do amor formoso "(Prov. 24, 24). O amor que temos é o que tem feito a nossa mãe, 
e, portanto, possui, diz um autor, uma mãe apaixonada, porque, depois de ter tomado 
todos por crianças é tudo amor para conosco. 

Quem pode explicar o amor que nos tem miseráveis pecadores? Arnold de Charters, diz 
ela, morrendo Cristo, ele queria morrer pelo imenso ardor do nosso filho amor. E assim, 
quando o Filho diz Santo Ambrósio, pendurado morrendo na cruz, Maria queria 
oferecer aos algozes para dar a sua vida por nós. 
Mas considere as razões para esse amor para que possamos compreender o quanto nós 
amamos este 
boa mãe. 

Maria, porque ele ama a Deus, ama os homens 

A primeira razão para o grande amor que Maria tem para os homens é o grande amor 
que ela tem por Deus. O amor de Deus e ao próximo, como St. João, estão incluídos no 
mesmo artigo. "Nós temos o mandamento do Senhor, que aquele que ama a Deus, ame 
também a vosso irmão" (1 Go 4, 21). Assim, quando um aumenta, o outro também 
aumenta. Portanto, vemos que os santos que Deus amou tanto, tem feito muito pelo 
amor de vossos vizinhos. Eles vieram para expor a liberdade e até mesmo suas vidas 
para a salvação deles. Leia o que fez São Francisco Xavier na Índia, onde para ajudar as 
almas dessas pessoas escalam montanhas, expostos a mil perigos para encontrar os 
pagãos em suas cabanas e atraí-los para Deus. A São Francisco de Sales, que convertem 
região hereges Cabais aventurou por um ano, um passe diário correndo torrente, 
andando em uma árvore, às vezes sorvete, para chegar ao outro lado e para pregar aos 
hereges obstinados. A Paulino foi entregue como um escravo para libertar o filho de 
uma viúva pobre. A San Fidel que trazem fé para os hereges, a pregação foi morto. Os 
santos, porque amar a Deus, deu para fazer as coisas como heróica por vossos vizinhos. 



Mas que amava a Deus mais do que Maria? Ela o amava desde o primeiro momento da 
sua existência mais do que eu amei todos os anjos e santos juntos no curso de sua 
existência, como veremos, considerando as virtudes de Maria. Nossa Senhora revelou à 
Irmã 
Maria do Crucificado que tal era o fogo do amor que ardia em vosso coração para Deus, 
o que poderia queimar em um instante todo o universo se podia sentir. Essa comparação 
foi tão suave brisa o calor dos serafins. Portanto, como há entre os espíritos bem-
aventurados que amam a Deus mais do que Maria, por isso não pode ser, depois de 
Deus, que nos ama mais do que esta mãe mais amorosa. E se vós pudesse juntar o amor 
que todas as mães têm por vossos filhos, todos os maridos para suas esposas e todos os 
anjos e santos para vossos devotos não conseguir o amor que Maria tem uma alma. Diz 
o P. Nierembergh que o amor que 
todas as mães têm por vossos filhos é pura sombra comparado ao amor que Maria tem 
para cada um de nós. Mais ela mesma nos ama, ele acrescenta que o que nós amamos 
todos os anjos e santos. 

Maria recebeu Jesus encomendou ao amor 

Além disso, nossa mãe nos ama porque Jesus recomendou a ela como uma criança 
quando disse que antes do final: "Mulher, eis aí o teu filho", e entregue na pessoa de 
João a todos os homens, como já foi considerado. Estas foram as últimas palavras que 
ele disse a vosso filho. Últimos pedidos para o amado na hora da morte são os mais 
comumente estimados, e não pode ser apagado da memória. 

Maria gosta de ser o resultado de sua dor 

Também somos filhos amados de Maria, porque nós custar dor excessiva. As mães 
amam vossos filhos mais pelos mais cuidado e sofrimento foi para preservar-lhes a vida. 
Nós somos as crianças para quem Maria de obter para a vida da graça, teve que sofrer o 
martírio para oferecer a vida de vosso amado Jesus, aceitando, por nosso amor, forçá-lo 
tormentos die. Para este sacrifício sublime de Maria, nós nascemos para a vida da graça 
de Deus. Então nós somos os filhos amados de vosso coração, porque custou dor 
excessiva. Assim como o amor do Pai eterno aos homens, para dar-nos a morte de vosso 
Filho, está escrito: "Deus amou tanto o mundo que lhe deu vosso Filho único" (Go 3, 
16), então agora São Boaventura, pode-se dizer de Maria. "Então amava Maria, que nos 
deu vosso próprio Filho." 
Quando deu? Demos disse Pe. Nierembergh quando a licença concedida 
ir para a morte. Nós veio quando, abandonado por todos, ódio ou medo, poderia muito 
bem se defender perante os juízes a vida de vosso Filho. Bem, vós pode pensar que as 
palavras de uma mãe tão sábias e assim amar o vosso filho pode ter impressionado 
muito, pelo menos Pilatos, dissuadindo-lhe para condenar à morte um homem que ele 
conhecia, e protestou a sua inocência. 
Mas não, Maria não diria uma palavra em favor de vosso filho por não impedir a morte 
da nossa salvação dependia. Demos umas mil vezes ao pé da cruz durante aquelas três 
horas que participaram da morte de vosso Filho, porque, então, a cada passo, não fez 
nada para oferecer o sacrifício da vida de vosso filho com grande extrema dor e amor 



por nós, e tão constantemente que, nas palavras de Santo Anselmo e Santo Antonino, 
que se ela tivesse perdido carrascos havia obedecido a vontade do Pai (se necessário), 
para oferecer o sacrifício necessário para a nossa salvação . Se Abraão tinha o poder de 
Deus para sacrificar vosso filho (quando ele foi condenado), pensamos que, com maior 
firmeza, de fato, ele se ofereceu para sacrificar Maria, sendo santíssimo e obediente a 
Abraão. 
Mas voltando ao nosso tema, quão gratos vivemos com Maria para 
Amor! Como reconhecido pelo sacrifício da vida de vosso filho que ela deu a ele tanta 
dor para obter toda a salvação! O que generosamente recompensado ao Senhor o 
sacrifício de Abraão estava disposto a fazer o vosso filho Isaac! E nós, como podemos 
agradecer a Maria para a vida que Jesus deu vosso filho infinitamente mais nobre e mais 
amado do que o filho de Abraão? Este amor de Maria, nas palavras de São Boaventura 
nos faz amá-la muito, vendo que ela nos amou mais do que ninguém para nos dar o 
vosso Filho único a quem ele amava mais do que ela. 

Maria gosta de ser o resultado da morte de Jesus 

Deste flui outra razão pela qual estamos tão amados por Maria, e ele sabe que nós 
somos o preço da morte de Jesus. Se a mãe viu um dos vossos servos resgatado por 
vosso filho amado, o quanto amo este servo por esta razão! Bem conhecido a Maria que 
vosso Filho veio à terra para nos salvar miserável, como ele mesmo declarou: "Eu 
veio salvar o que estava perdido "(Cl 19, 10). E nos salvar concordou em desistir da 
vida: 
"Feito obediente até a morte" (Fá 2, 8). Portanto, se Maria amou-nos friamente estimar 
demonstrar pouco de sangue de vosso Filho, que é o preço da nossa salvação. Foi 
revelado a St. Elizabeth freira Maria, que estava no templo, não fez nada, mas rogai por 
nós, pedindo ao Pai que enviou o vosso Filho, logo que possível para salvar o mundo. 
Com que ternura nos amar depois de ter visto que é tão amado de vosso Filho não 
desdenhou para comprar-nos com tanto sacrifício da sua parte! 

E porque todos os homens foram redimidos por Jesus, Maria ama a todos e ele 
amontoou favores. St. João viu vestido com o sol "apareceu no céu um grande sinal: 
uma mulher vestida com o sol" (12: 1). Ele diz que estava vestida com o sol, porque, 
como ninguém na terra é privada do calor do sol, "nada se esconde ao vosso calor" (Sol 
28, 7), e ninguém está privado de calor O amor de Maria, ou seja, amar o vosso 
ressecada. 
E quem pode compreender Antonino-sân. diz que este cuidado como mãe 
amante tem para nós? O cuidado muitos da Virgem Mãe para nós! Todas as ofertas e 
oferece a sua misericórdia! Para todos os seios abre sua misericórdia, diz o mesmo 
santo. É nossa mãe desejava a salvação de todos e tem colaborado nesta salvação. É 
indiscutível, diz St. Bernard, ela vive a cuidar de toda a humanidade. 
Essa é uma prática muito útil alguns devotos de Maria, como Cornélio refere 
a Lapide, muitas vezes, pedir ao Senhor conceder-lhes as graças de pedir a Virgem 
Maria, dizendo: "Dá-me, Senhor, o que me pedindo à Virgem Maria." E com razão, diz 
o autor, como nossa Mãe, queremos verdadeiro imensamente mais que nós mesmos 
desejamos. O devoto Bernardino de Bustos diz mais como Maria e dispensar-nos boas 
graças, do que queremos para recebê-los. Portanto, Santo Alberto Magno se aplica a 



Maria as palavras de sabedoria: "Prevê-se que cobiçam a frente colocando-se" (Sb 6, 
14). Maria vem para atender aqueles que recorrem a ele para obter encontra diz antes de 
olhar. É tanto o amor que temos esta boa Mãe, diz Richard de São Victor, que vê as 
nossas necessidades como ponto vem em nosso auxílio antes de pedir a sua ajuda. 

Maria socorro especialmente àqueles que ama 

Agora, se Maria é tão bom para todos, mesmo para com os ingratos e negligente que 
amam a pouco e pouco recurso para ela, como ela vai amar com aqueles que a amam e 
muitas vezes chamam? "Ser visto facilmente de quem ama, e encontrou daqueles que a 
procuram" (Sb 6, 13). Exclama Santo Alberto Magno: "Como é fácil para aqueles que 
gostam de encontrar Maria toda cheia de misericórdia e de amor!" "Eu amo aqueles que 
me amam" (Prov. 8, 17). Ela disse que não podia deixar de amar aqueles que a amam. 
Este amoroso feliz Maria Idiot. diz não são apenas amado por Maria, mas até servido 
por ele. "Tendo encontrado Maria encontrou tudo bem, porque ela ama e que amá-la 
ainda mais, servir aqueles que servem." 
Leonardo briga foi muito séria, dominicano (como dito nas crônicas da Ordem) 
que mais de duzentas vezes por dia foi confiada a esta Mãe de misericórdia. De repente, 
ele viu ao vosso lado uma bela rainha, que disse? "Leonardo, vós quer morrer e chegou 
a ficar com o meu filho e eu" "Quem é vós, minha senhora", perguntou o padre. "Eu 
sou", disse a Virgem-Mãe de Misericórdia, tu invocado tatas vezes e vós verá que agora 
eu venho para vós. Venha para o paraíso! "E Leonardo morreu naquele dia, a seguir, à 
medida que a confiança, o reino abençoado. 
Maria, abençoado mil vezes quem vós ama! "Se eu amo Maria disse São João Brechas, 
tenho certeza que Deus perseverar e conseguir o que quer." Assim, o 
saciado jovem abençoado por não renovar a sua consagração e repetindo para si mesmo: 
“Eu amo Maria”! Eu amo Maria!” 

Maria leva no amor mesmo aos santos que eram modelo de amor para ela 

E como esta boa mãe leva no amor todos os vossos filhos! Como pode Amena 
-Mártir Santo Inácio diz que Maria sempre mais para amá-los que a amam. Ameno 
como Santo Estanislau Costa, que amava tanto a esta sua querida mãe, que falar sobre 
isso a fez querer amar a todos que o ouviam. Ele inventou novas palavras e títulos para 
comemorar. Nenhuma ação já começou sem recorrer a qualquer uma das suas imagens, 
peço a sua bênção. Quando ele recitou o escritório, o rosário ou outras orações, disse 
que com tanto carinho e expressões como falar cara a cara com Maria. Quando o ouvi 
cantar a Salve inflamou a alma e no rosto. Pedir a um pai da Companhia, uma vez que 
eles foram visitar uma imagem da Virgem Maria, que a amava, ele respondeu: "Pai, o 
que mais eu posso dizer? Se ela é minha mãe! “E o pai disse que após o jovem santo 
proferiu estas palavras com tanta ternura voz, rosto e coração, já não parecia um jovem, 
mas um amor anjo falou a Maria”. Amena como B. Herman, que a chamava de sua 
amada esposa, porque esse nome tinha honrado Maria. Amena como São Felipe Neri, 
que no pensamento de Maria como celestial derretido em consolações é por isso que ele 
chamou o vosso deleite. Amena como São Boaventura, que chamou não só a sua esposa 
e mãe, mas para mostrar a ternura do carinho que ele tinha veio para chamar de vosso 



coração e alma. Amena 
como o grande amante de Maria, St. Bernard, que tanto amou este doce coração de mãe 
roubando a chamá-la, de modo que o santo, para expressar o amor ardente para ele, ele 
disse: "Vós não roubou coração? "Chamá-lo de" sua imaculada ", como ele a chamava 
São Bernardino de Siena, que a cada dia ele foi visitar uma imagem piedosa para 
declarar vosso amor com conversas do concurso que teve com sua rainha, e assim, para 
quem perguntou onde ia todos os dias, ele respondeu que iria encontrar o vosso amor. 
Amena como St. Aluysio Gonzaga, que ardia muito e sempre o amor de Maria, que 
só ouvir o doce nome de sua amada mãe foi imediatamente coração inflamado e vosso 
rosto estava iluminado com a visão de todos. Amena como São Francisco Solano, que 
com santa loucura loucamente apaixonado por Maria, acompanhada de um violão, ele 
iria cantar canções de amor na frente da imagem de santo, dizendo que, assim como o 
amor do mundo, deu a serenata sua amada rainha. 
Como Amena amei tantos funcionários que não sabiam o que fazer para expressar vosso 
amor. Padre Juan de Tejo, jesuíta escravo orgulhava chamada Maria, e um sinal de 
escravidão, muitas vezes visitá-la em uma capela, e lá, o que fez? Chegando concurso 
lágrimas derramadas por vosso amor a Maria, então ele beijou pensamento pavimento 
era a casa de sua amada dama. O P. Diego Martinez, da mesma empresa, em suas festas, 
parecia transportado para o céu para ver como lá comemorando, dizendo: "Eu gostaria 
de ter todos os corações dos anjos e dos santos a amar Maria como eles a adoram. Eu 
gostaria de ter a vida de todos os homens para dar o amor de Maria”. 
Trabalhar para amar os outros como ele amava Carlos, filho de St. Brigida, dizendo que 
não havia confortado coisa do mundo como saber que Maria era tão amada de Deus. 

Ele acrescentou que tinha aceitou de bom grado todo o sofrimento que se possa 
imaginar, desde que Maria não tivesse perdido ou poderiam perder um ponto de sua 
grandeza, e que, se a grandeza de Maria tinha sido sua, de bom grado ter dado em favor 
de o mais digno de ser Maria. Desejando dar a sua vida como prova de amor a Maria, 
como Santo Afonso Rodriguez queria. Finalmente chegar gravar o vosso nome na caixa 
com ferros pontiagudos, como fez o padre Francisco Bizâncio e Redunda, esposa do rei 
Caloteiro. E para imprimir com ferros quentes na carne nome querido para torná-lo mais 
visível e durável, como fizeram em vossos transportes de amor Achino devotos e 
Agustín Batista de Espinosa, jesuítas. 

Hagen por Maria e imaginar o quanto mais fino pode o amante de expressar vosso amor 
para sua amada, não venha a amá-la como ela ama. "Senhora, diz São Pedro Damião-, 
eu sei que vós é amável e nós amamos amar intransponível". Eu sei minha senhora, ele 
estava dizendo, que nos ama com um amor que não pode ser superado por nenhum 
outro amor. Eu já fui Santo Afonso Rodriguez, aos pés de uma imagem de Maria e 
sentimento inflamado de amor pela Virgem Maria, começou a dizer: "a minha mais 
amada Mãe, eu sei que vós me ama, mas não tanto quanto eu te amo." Mas Maria, como 
o sentimento ferido no ponto de amor, respondeu da imagem: "O quê, Alonso, vós diz? 
Quanto maior é o amor que eu tenho que me tem. Há tanta distância do céu para a terra 
como o meu amor por vós.” 
São Boaventura tem motivo para exclamar: "Bem-aventurados os corações que amam 
Maria! Bem-aventurados são aqueles que servem fielmente! “Bem-aventurados são 
aqueles que têm a sorte de ser servos fiéis e amantes desta Mãe cheia de amor”! Sim, 
porque a rainha, mais grato do que ninguém, não deixou vencer pelo amor de vossos 
devotos. Maria, imitando neste nosso amantíssimo Redentor, Jesus Cristo, vossos 



benefícios e favores cem retornam o vosso amor que a ama. 
Amor exclamar com Santo Anselmo: “Que o meu coração nunca vacilar te amo”! Ele 
derrete meu coração! “Arda sempre em meu coração e consumido totalmente em vosso 
amor a minha alma, o meu amado e meu amado Salvador Jesus mãe Maria”. E porque 
sem a sua graça, eu não posso te amar, concessão, Jesus e Maria, para os vossos 
méritos, não por minha, que s ame como vós merece. Deus, o amor do homem, vós 
poderia morrer por vossos inimigos, 
E vós vai negar que lhe pede a graça de te amar e amar a sua Mãe Santíssima? 

EXEMPLO 

Santa Morte pastora 

Diz o P. Pobre Aurea uma pastora que guardava o vosso rebanho amou Maria, que toda 
a sua alegria era ir ao santuário de Nossa Senhora que estava na montanha e ficar como 
lá enquanto pastoreio do rebanho, conversando e fazendo homenagem à sua amada mãe. 
À medida que o tamanho da imagem que foi, foi sem adornos, como he fez uma túnica. 
Outro dia, com flores silvestres e uma guirlanda feita em cima do altar e colocar a coroa 
da Virgem, dizendo: “Minha mãe, bem que eu gostaria de obter coroa de ouro e pedras 
preciosas, mas pobre como eu estou recebendo de mim”. “Esta”. “Grinalda e aceitá-la 
como um sinal do amor que eu tenho”. Com estes e outros presentes sempre procurou 
servir e honrar jovem dedicado à sua amada Senhora. 
Mas vamos ver como esta boa Mãe recompensou as visitas e amor por esta filha. 
Ele ficou gravemente jovem pastora doente, e aconteceu que dois padres passaram por 
esses lugares. Cansado da viagem, foi colocado para descansar debaixo de uma árvore. 
Um deles dormia, mas ambos tinham a mesma visão. Eles viram um mais gloriosas 
donzelas comitiva, entre os quais se erguia uma em beleza e majestade. "Quem é vós, 
senhora, e para onde ir por essas estradas", perguntou um dos religiosos incomparável 
majestade de solteira. "Eu sou a Mãe 
de Deus, ele respondeu que ir com estas santas virgens para visitar uma pastora na 
aldeia mais próxima está morrendo e eu já visitei muitas vezes.” Dito isto, a visão 
desapareceu. Os dois bons servos de Deus disse: "Vamos também visitar". Eles partiram 
e logo encontrou a casa e pastor em sua cama de palha. Cumprimentaram-na e ela disse-
lhes: "Irmãos, peço a Deus que te faz ver a empresa que me assiste." Ajoelharam-se e 
viu Maria pé ao lado do moribundo com uma coroa na mão e 

consolado. Em seguida, a santa virgem do partido começou uma canção muito doce. No 
transporte de harmonia tão celestial e enquanto Maria fez um movimento de colocar a 
coroa, a alma abençoada do pastor deixou vosso corpo vai com Maria para o céu. 

ORAÇÃO PARA ATENDER O AMOR DE MARIA 

Maria, vós rouba corações! Senhora, que com vosso amor e vossos lucros roubar os 
corações dos vossos servos, 



também rouba meus anseia pobre coração amar. 
Com sua beleza que vós ama a Deus e céu vós atraiu para vosso peito. 
Será que vou viver sem amar vós, mãe? 
Eu não descansarei até que vós tenha atingido o vosso verdadeiro amor, 
mas constante e terno amor a vós, minha mãe, 
que vós amava tanto, embora eu estivesse tão ingrato. 
O que iria acontecer comigo, Maria, 
se vós não me amou 
e pediu muitas misericórdias? 
Se vós me amou tanto quando vós não a ama, o quanto eu confio em vossa bondade 
agora que eu te amo. 

Eu te amo, minha mãe, 
e gostaria de um coração grande para amar vós 
para todos os infelizes que não te amo. 
Eu quero uma linguagem 
Eu poderia elogiar um mil, 
e divulgar toda a sua grandeza, a sua santidade, a sua misericórdia 
e amor com que vóss amam somente aqueles que os amam. Se eu tivesse riqueza, 
Eu gostaria de gastar tudo em honra. 
Se eu tivesse vassalo, 
fazer todos os vossos amantes. 
Gostaria em suma, falta fez, 
fornecer para vós e para a sua glória a vida. 

Eu te amo, minha mãe, mas no momento que devemos temer não ama 
porque ouvi dizer que o amor 
atrás, o que eles gostam, gosta. E se eu sou tão diferente de vós, 
sinal é triste que eu não te ame. 

Vós tão pura e tão suja! 
Vós tão humilde e eu estou tão orgulhoso! 
Vós tão santo e eu tão pecador! 
Mas o que vós pode corrigir isso, Maria. Faça-me gostar de vós porque vós me ama. 
Vóss são poderosos para mudar os corações e transformar a minha. 
Deixe o mundo ver o quão poderoso vós é 
em nome daqueles que te amam. Faça-me digno de vosso Filho, fazei-me santo. Espero 
que sim, que assim seja. 

IV 

Maria é a Mãe dos pecadores arrependidos 

Maria socorrer o pecador que abandona o mal 



St. Brigida Maria afirmou que ela não é apenas mãe justa e inocente, mas também dos 
pecadores que desejam fazer as pazes. Quando um pecador se volta para Maria e desejo 
de fazer as pazes, é esta boa mãe pronta para abraçar misericórdia e ajuda, melhor do 
que qualquer outra mãe. Isto é o que o Papa Gregório escreveu a princesa Matilde, "Dê-
se o desejo de pecar e encontrar Maria, eu lhe asseguro, mais pronto para amar a mãe 
que lhe deu ser." 
Mas quem aspira a ser uma criança dessa necessidade mãe maravilhosa que primeiro 
parar o pecado e, em seguida, vós pode confiar em ser aceito pelo filho. Sobre as 
palavras "levantou a sua 
filhos "(Provérbios 31, 28), Richard de San Lorenzo reflete e adverte que, em primeiro 
lugar, ele diz que" levantou-se e, em seguida, "vossos filhos", porque, diz ele, não pode 
ser o filho de Maria, que não procura pela primeira vez da culpa onde ela caiu. Se é 
verdade, como São Pedro Crisol ogó”, que nega a mãe que não imitar as suas virtudes", 
é aquele que se comporta de forma contrária à Maria abala suas obras será o vosso filho. 
Maria humilde, o que ele quer para se orgulhar? Maria mais puro, 
O que ele desonesto? Maria Cheia de amor, o que sobre ele odiar o vosso próximo? Ele 
mostra que não é e nem quer ser o filho de uma mãe tão santo. "Os filhos de Maria 
Richard de San Lorenzo acrescentado deve ser vossos imitadores na castidade, 
humildade, mansidão, em misericórdia". E como fingir ser o filho de Maria, que tanto 
contrário à sua pobre vida? Um pecador disse a Maria: "Isso mostra que vós é minha 
mãe." E a Virgem respondeu: "Prove que vós é o meu filho." Outro pecador invocado 
esta divina Mãe e ligou para a mãe de misericórdia. E Maria disse: "Vós, pecadores, 
quando vós quiser me ajudar, me chamam de mãe de misericórdia, mas, entretanto, não 
cessam com vossos pecados de mim mãe misérias e dores." "Maldito aquele que irrita 
sua mãe" (Eco o 3, 18). Deus amaldiçoa o mal que aflige sua vida e sua teimosia a esta 
sua santa mãe. 
Eu disse a ela teimosia, porque o pecador, mesmo que tenham quebrado as cadeias do 
pecado, se teimosamente do pecado e, portanto, procura a ajuda de Maria, a mãe não 
ajudá-lo a parar e torná-lo à graça de Deus. Que Santa Brígida ouviu da boca de Jesus 
Cristo, para que falar com Maria disse: "salvador para quem se esforça para subir a 
Deus e não privado deixe o vosso consolo". Enquanto o pecador permanece obstinado, 
Maria não pode amá-lo, mas se ele está preso por qualquer paixão que um escravo do 
inferno e 

pelo menos é confiada à Virgem e pede com confiança e perseverança para tirá-lo do 
pecado, sem dúvida que Esta boa mãe espalhar a sua mão forte, livrá-lo das correntes e 
isso vai levar a salvação. 
É heresia condenada pelo Concílio de Trento dizer que todas as orações e trabalhos 
realizados no pecado é pecado. St. Bernard diz que as orações na boca de um pecador, 
mas vós não é bonito, porque eles são acompanhados por caridade, mas eles são úteis e 
úteis para fora do pecado, porque, como ensina São Tomás, mas a oração do pecador 
não é meritória, é muito apropriada para implorar a  graça do perdão, a graça implorar 
por isso não se baseia 
sobre o mérito da oração, mas a bondade e méritos de Deus iam promessa de Jesus, que 
disse: "Todo aquele que pede, recebe" (Cl 11, 10). O mesmo deve ser dito das orações 
que são dirigidas à Mãe de Deus. 



Maria aceita o fundamento do pecador como mãe misericordiosa 

Se orar, Anselmo diz, não merece ser ouvido, os méritos de Maria, a qual é confiada, 
será ouvido. Portanto St. Bernard exorta todos os pecadores para rezar a Maria e tenho 
grande confiança para suplicar: pois se o pecador não merece o que 
Maria pergunta certamente será concedida, as vossos méritos, que pede a Deus. Este é o 
escritório de 
uma boa mãe, diz o mesmo santo. Uma mãe que sabia que dois de vossos filhos odiado 
até a morte e levar a vida um pensamento para outro, o que não fazer para conseguir por 
todos os meios para resolvê-las? Assim, diz o santo, Maria, mãe de Jesus e mãe do 
homem. Quando ele vê um pecador em inimizade com Jesus Cristo não pode vê-los 
ódio e sofrimento para fazer pausas de paz. "Oh Maria Santíssima, vós é mãe do réu ia 
mãe do juiz, ser mãe de dois filhos, não pode estar que há discórdia entre os dois." O 
mais gracioso senhora não quer nada do pecador, mas que lhe é confiada, com a 
intenção de alteração. Quando Maria vê vossos pés um pecador que vem pedir 
misericórdia, e não olhar para os pecados que ele tem, mas a intenção com a qual se 
trata. Se vós vir com boas intenções, mas cometeu todos os pecados do mundo, abraços 
e mais gracioso mãe não despreza curar todas as feridas da sua alma. Não é só a mãe da 
chamada misericórdia, mas é realmente como mostrado com amor e ternura em relevo. 
Tudo isso dito a Virgem de Santa Brígida, dizendo: "Porque, no entanto um grande 
pecador, eu estou pronto para ele apontar se trata de mim, e eu olhar para o quanto vós 
pecado, mas na intenção com a qual 
vir, e não desdenhar para ungir suas feridas e curare-las, porque meu nome é e eu sou 
realmente o 
Mãe de Misericórdia ". 
Maria é a Mãe dos pecadores que querem ser mãe e não pode ajudar, mas simpatizo 
com eles, e ainda parecem sentir-se como o sofrimento de vosso próprio 
próprios filhos. Quando a mulher Cananéia pedia Jesus para livrar sua filha de demônio 
que atormentava, ele disse: "Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha 
filha está atormentada pelo demônio" (Mct. 15, 22). Mas se atormentado pelo demônio 
era a filha, não a mãe, parece que eu deveria ter dito: Senhor tem piedade de minha 
filha, não me. Mas não, ele disse: "Tem misericórdia de mim." Com razão, porque as 
misérias e desgraças dos filhos as mães se sentem como vossos próprios. Essa é a 
forma, diz Richard de St. Lawrence, como ele fala a Deus intercede por Maria quando 
um pecador como ela foi instruída. "Maria grita para a alma pecadora e diz: 
Tem misericórdia de mim. " Meu Senhor parece dizer, esta pobre alma em pecado é a 
minha filha, e por isso têm misericórdia não tanto de mim que eu sou sua mãe. 

Maria intercede pelos pecadores efetivamente 

Que todos resort pecadores a este doce mãe! Tudo seria perdoado por Deus! "Ó Maria 
admiração exclama São Boaventura, o pecador desprezado por todo o mundo, vós 
abraçá-la com carinho maternal e não abandonar, mas vós conciliar com o Juiz" 
significa o santo com este que o pecador permanecendo em vosso pecado, é desprezado 
e odiado por todos, até criaturas inanimadas, ar, fogo e terra parecem querer punir e 
vingar-se dele para reparar a honra do vosso Deus desprezado. Mas se essa infeliz vez 



de Maria, Maria irá rejeitar? Não, se vós vem com a intenção de obter ajuda para fazer 
as pazes, ela o abraça com amor maternal e não descansar até que sua poderosa 
intercessão reconcilia com Deus e colocá-lo em sua graça. 
Lemos no segundo livro dos Reis (14, 2) a mulher perspicaz de Teka foi apresentado ao 
David e disse-lhe isto: "Senhor, eu tinha dois filhos, e, para meu espanto, um matou o 
outro. Eu perdi um filho, e agora a justiça quer levar o que me resta. Tem misericórdia 
de esta pobre mãe e não me privar dos dois filhos. " David teve compaixão por esta mãe 
perdoou o agressor. O mesmo parece dizer Maria quando vós vê Deus irado com um 
pecador como ela foi instruída: "Meu Deus, ele diz a ela, tive dois filhos, Jesus e 
homem. O homem matou o meu Jesus na cruz. Agora vós deseja condenar o homem 
justiça. Senhor, meu Jesus está morto, tem misericórdia de mim, e se eu perder um, não 
consentir a perder agora do outro. " 
Certamente Deus não condena os pecadores, ao voltar-se para Maria e que ela reza, 
enquanto que o mesmo Deus que as crianças confiadas a Maria. O devoto Aspergi-o 
faz falar bem ao Senhor: "Eu pecadores confiados como filhos de Maria. Mostrado por 
que solícito em manter vosso emprego não permite que uma ordem que nenhum 
daqueles que foram confiados, especialmente se a chamada, e faz tudo ao vosso alcance 
para trazê-los todos para mim. " 

Maria merece a nossa confiança 

Quem pode explicar, diz Bócios, bondade, misericórdia, fidelidade e amor com esta 
nossa mãe nos proteger quando nós precisamos de sua ajuda? Bo Down Assim diz São 
Bernardo, a esta boa mãe, vamos abraçar vossos pés sagrados para nos abençoar e nos 
aceitar para as crianças. Quem pode desconfiar da bondade dessa Mãe? Boaventura 
disse: "Se eu tiver que morrer, ele vai esperar, e colocar toda minha confiança nela, com 
ela 
imagem que eu quero morrer e me salvar. " Então leia todo o pecador que usa essa mãe 
tão piedoso: Senhora, eu justamente merecem me lances fora da tua presença e me punir 
de acordo com os meus pecados, mas mesmo quando parece-me abandonar e me deixe 
morrer, eu não vou perder confiança que vós tem para me salvar. Absoluta confiança em 
vós, e desde que vós tenha a felicidade de morrer antes de sua imagem, confiando-me a 
tua misericórdia, eu tenho a plena certeza de não alcançar condenar e louvar e bendizer 
no céu, na companhia de tantos servos de vóss que no momento da morte e chamando 
em vosso auxílio, todos foram salvos por vossa poderosa intercessão. 

Ernesto, escapou da morte por Maria 

Consulte o Belo vacense naquela cidade Rodolfo na Inglaterra, construído em 1430, 
vivia um jovem nobre chamado Ernesto, que, tendo distribuído os vossos bens entre os 
pobres, entrou em um 

mosteiro, onde viveu uma vida tão edificante que os superiores muito apreciado, 
especialmente por sua devoção à Santíssima Virgem. Na população declarou praga, e as 
pessoas se aglomeravam ao mosteiro pedindo orações. O abade enviou Ernest para ir 



rezar à Virgem diante do altar e não se levantar dali até que vós tenha obtido uma 
resposta da Senhora. Havia os jovens três dias, até que ele tem a resposta de Maria 
comandando feitas súplicas, que realizou a praga cessou. 
Mas depois o jovem foi arrefecido a devoção a Maria. O demônio o atacou com muitas 
tentações impura e que ele iria fugir do mosteiro. Por não foi confiado a Maria, decidiu 
fugir pulando os muros do mosteiro. Quando fui fazer a sua tentativa de passar uma 
imagem de Maria que estava no claustro, a Mãe de Deus falou, dizendo: "Filho, por que 
vós me deixou" Ernesto, confuso e triste, caiu no chão e respondeu: "Senhora, mas eu 
não consigo resistir a vós ver mais? Por que vós não me ajudar? ". Senhora respondeu: 
E por que não chamar-me? Se vós tivesse que me foi confiado, vós se vê nesse estado. 
A partir de agora Recomende-me e não hesite. " 
Ernesto voltou para sua cela. Mas insistindo negligenciando tentações e ir para Maria, 
finalmente escapou do mosteiro, dando uma vida ruim. Do pecado a pecado é 
tornou-se um assassino. Levou alugado uma pousada, onde, à noite, os pedestres pobres 
morto e roubado. Uma noite matou um primo do governador, que, suspeitando do 
proprietário, tentou-o e condenou-o à morte por enforcamento. 
Antes de sua prisão chegou à estalagem um jovem cavalheiro. O senhorio do mal, como 
de costume, veio à meia-noite em vosso quarto para matá-lo, mas aqui no 
cama não vi o senhor, mas uma cheia de feridas crucificado, olhando humildemente 
disse: "Não é o suficiente, ingrato, que eu morri uma vez para vós? Vós quer me matar 
de novo? 
Vós pode fazer isso! "“O infeliz Ernesto caiu a chorar e disse:” Senhor, eis-me aqui, 
pois tu me mostrou tão grande misericórdia, eu quero ficar “. No mesmo instante, ele 
deixou a pousada e partimos para fazer claustro penitência. Mas ao longo do caminho 
eu acendi a justiça foi levado perante o juiz, onde confessou todos os vossos crimes. Ele 
foi imediatamente condenado à forca, não lhe dando tempo ou confessar. Ele foi 
confiado a Maria, a Virgem foi que, quando ele estava pendurado não morreu. Ela 
mesma para baixo da forca e disse: "Faz o mosteiro, fazer penitência e, quando vós vê-
lo na minha mão um documento do perdão dos vossos pecados, estar preparado para a 
morte." Ernesto voltou para o convento e, depois de ouvir tudo o abade, o fez 
penitência. Ao longo dos anos, viu nas mãos de Maria o certificado de perdão. 
Preparado santa morte e deu a sua alma. 

MARIA ORAÇÃO DA CONFIANÇA 

Minha rainha soberana, digna de meu Deus, Maria! Vendo-me tão vil e cheio de 
pecados, 
não se atreve 
para chegar até vós e chamá-lo mãe. Eu mereço, eu sei, me desprezam, 
mas eu te imploro para contemplar 
o que vós fez e vosso Filho sofreu por mim; 
e, em seguida, me molde, se puder. Eu sou um pecador que, mais do que outros, rejeitou 
a Divina Majestade, mas o estrago está feito. 

Para vós, eu vim para que eu possa ajudar, me ajudar, minha mãe, e não digo 
amparar-me não pode, pois eu sei que vós é poderoso 
vosso Deus, e obter o que deseja. 



Se eu disser que vós não pode me proteger, pelo menos, dizer-me que eu deveria ir 
para ser aliviado em minha desgraça e onde eu pudesse me esconder 
ou quem pode confiar mais seguro. 

Vós, meu Jesus, tu és o meu pai e vós é a minha mãe, Maria. 
O amor mais miserável 
e vós anda olhando para salvar. 
Eu estou em perigo do inferno, o mais miserável de todos. 
Mas vós precisa me encontrar, nem mesmo fingir. 
Para vós eu fico na esperança 
não me abandonou. Vedem aos vossos pés. Meu Jesus, perdoai-me. 
Maria, minha mãe, me ajude. 

Capítulo II 

MARIA, a nossa vida e ternura 

Vida e doçura I 
Maria é a nossa vida, porque  ela obtém para nós o perdão dos pecados 

Maria, dispensador da graça 

Para entender melhor por que a Santa Igreja chama Maria a nossa vida, o suficiente para 
saber que, assim como a alma dá vida ao corpo, assim também a graça divina dá vida à 
alma, uma alma sem graça tem nome vivo, mas na verdade, está morto, como é dito no 
Apocalipse: "Vós nome vivo, mas estás morto" (A 3, 1). Por isso, a Virgem Nossa 
Senhora, recebendo por elas graça aos pecadores perdidos, o retorno à vida. A santa 
Igreja, aplicando-se as palavras da Escritura: "Eu acho que madrugarem para me 
encontrar" (Prov. 8, 17), faz com que a Virgem dizer que eles vão encontrar aqueles que 
são diligentes em assistir a ela de madrugada, ou seja, o que possível. Diz que a 
Septuaginta em vez de "me achar", "encontrar graça". Então, é o mesmo recurso a Maria 
que 

encontrar a graça de Deus. E pouco mais tarde, diz: "Eu sou, vai encontrar a vida ia 
salvação chegará ao Senhor" (Provérbios 8: 35). ", Exclama São Boaventura Ouvi isto, 
comentando, ouvir aqueles que desejam o reino de Deus: Honra Maria e encontrar a 
vida eterna e salvação. 
São Bernardino de Siena diz que Deus não destruiu o homem após o pecado pelo 
Eu tinha um amor muito especial que sua filha estava para nascer. Ele acrescenta o 
santo que não tem o 
dúvida em acreditar que todas as misericórdias e perdão para os pecadores recebidos na 
Lei Velha, Deus lhe concedeu em vista este abençoado solteira. 



Maria encontrou a graça de homem 

Por isso, com razão St. Bernard nos exorta com estas palavras: "Vamos buscar a graça, 
mas vamos procurar através de Maria". Se tivéssemos a infelicidade de perder a 
amizade de Deus, esforcemo-nos para recuperá-lo, mas por meio de Maria, porque se 
perdeu o encontrado, que, portanto, a chama sagrada "que encontrou graça". Este anjo 
veio dizer, para o nosso conforto, quando ele disse à Virgem: "Não temas, Maria, pois 
achaste graça" (Cl 1, 30). Mas se Maria nunca foi privado da graça, como o anjo diz que 
encontrou? Uma coisa é dito ser encontrado quando não tinha anteriormente. A Virgem 
estava sempre com Deus e cheia de graça, como o mesmo anjo disse a ele para 
cumprimentá-la: "Salve Maria, cheia 
de graça, o Senhor está contigo ". Se, então, Maria não achar graça a ele, porque eu 
sempre tive plena, para quem ele encontrou? E o Cardeal Hugo responde: "Ele 
encontrou para 
pecadores que haviam perdido. Corram assim diz o escritor devoto, execute os 
pecadores que haviam caído em desgraça com ela. Dizer sem medo: “dar-nos de volta a 
graça de ter encontrado “. Corram pecadores que caíram da graça de Maria, encontra 
nela, e dizer-lhe: Senhora, a coisa tem que ser devolvido para aqueles que perderam a 
graça que vós tenha encontrado não é vosso, porque vós nunca perdeu, é nossa porque 
tínhamos perdido por isso vós deve retornar para nós. Sobre este pensamento é expresso 
e Richard de San Lorenzo:. "Se encontrarmos a graça de buscar a graça ele descobriu 
que sempre achei, sempre tem" Se formos a graça do Senhor, ir a Maria, que encontrou 
e sempre encontrá-lo. E porque ela foi e sempre será o mais amado de Deus, se chegar a 
ela, certamente a encontrar. Ela diz no Cântico dos Cânticos que Deus colocou no 
mundo para ser a nossa defesa: "Eu sou uma parede e os meus seios como uma torre: 
Desde que eu estou na sua presença, eu encontrei a paz" (Cg 8, 10) . E isso tem sido 
feito mediador de paz entre Deus e os homens: St. Bernard Daí incentiva o pecador, 
dizendo: "Vá para a mãe de misericórdia e mostrar as feridas de vossos pecados e ela 
vai mostrar a ele (Jesus), em favor vosso seios. E o Filho de seguro ouvir a mãe ". Ir 
para esta mãe de misericórdia e feridas manifesta-lhe ter sua alma por vossos pecados, e 
para o ponto de 
Filho pedir-lhe para perdoá-lo para o leite que deu, e do Filho, que ama intensamente, 
certamente ouvir. Então, na verdade, a Santa Igreja nos ordena a orar ao Senhor para 
ajuda poderosa conceder a intercessão de Maria a subir a partir de nossos pecados na 
oração conhecida: "Fazei, ó Deus misericordioso, a ajuda da nossa fragilidade para 
honramos a memória da Mãe de Deus, com a ajuda de sua intercessão, nós nos 
levantamos de nossos pecados ". 

Maria Esperança pecador 

São Lourenço Justiniano justamente chama a esperança daqueles que cometem crimes, 
porque só ela é o que deles recebe o perdão de Deus. St. Bernard corretamente chama 
escala pecadores, porque os pobres caiu do precipício do pecado e conduz a Deus. 
Muito bom chama Agostinho única esperança para nós, pecadores, e esperamos que 
através deles a remissão de todos os nossos pecados. O mesmo Crisóstomo diz, que, 
através da intercessão de Maria pecadores recebem perdão. Então o santo, em nome de 



todos os pecadores, e cumprimenta lhe: "Salve, Mãe de Deus e nossa, que Deus reside 
no céu, o trono onde Deus dispensa todas as graças, rogai a Deus por nós para que, por 
suas orações, podemos obter o perdão no dia das contas ia glória abençoado na 
eternidade ". 
Com toda a propriedade, em suma, Maria é chamada aurora: "Quem é esta que sobe 
como o aumento do amanhecer? (Cg 6, 9). Sim, porque o Papa Inocêncio observa: 
"Assim como a madrugada termina a noite e começar o dia, e, de fato, a figura de Maria 
aurora está marcando o fim dos vícios e começo de todas as virtudes". E o mesmo efeito 
que teve para o mundo o nascimento de Maria, é produzido na alma, que é entregue em 
sua devoção. Ela fechou a noite dos pecados e faz caminhar no caminho da virtude. 
Assim diz São Germano: "Ó Mãe de Deus, a sua defesa é imortal, sua intercessão é a 
vida." E no sermão do santo em sua virgindade, diz o nome de Maria para que o alto-
falante com carinho é um sinal de vida, que em breve. 
Maria cantou: "De agora em diante me chamarão feliz todas as gerações" (Lc 1, 48). 
"Sim, Senhora, diz São Bernardo, assim será chamarão bem-aventurados todos 
homens, pois todos os teus servos, através de vós, ter começado a vida da graça e glória 
eterna. Em vós encontrar o perdão para os pecadores, a perseverança justos, e então a 
vida eterna. " "Não desconfiança, pecador falando Bustos-san Bernardino, mesmo que 
tenha cometido todos os tipos de pecados, voltas com confiança a esta senhora, porque o 
encontro as mãos cheias de misericórdia, conceder-lhe mais quero agradecer a Maria 
para que vós quer recebê-los. " 

Maria reconcilia o pecador com Deus 

San Andrés cretense segurança chama Maria perdão divino. Entende-se que quando os 
pecadores se voltam para Maria que se reconciliem com Deus, Ele assegura o vosso 
perdão e dá a roupa da garantia. Esta peça de vestuário é justamente Maria, a quem ele 
deu-nos conselhos, por cuja intercessão, pelos méritos de Jesus Cristo, Deus perdoa 
todos os pecadores que são confiados a ele. Ele disse que um anjo de Santa Brígida que 
os santos profetas, alegrou-se ao saber que Deus, pela humildade e pureza de Maria, 
teve que ceder com os pecadores e receber a graça para aqueles que provocou 
indignação. 
Um pecador deve nunca medo de ser rejeitado por Maria se usa a sua misericórdia, não 
porque 
ela é a Mãe de Misericórdia e, como tal mãe, quer salvar a todos, mesmo os mais 
miseráveis. "Maria é a arca feliz onde se refugiaram, diz São Bernardo, não sofrem 
acidente de condenação eterna. Arca para se livrar da destruição ". Na arca de Noé, o 
dilúvio, até mesmo os animais foram poupados. Sob o manto da proteção de Maria até 
os pecadores são salvos. Santa Gertrudes viu Maria com manto estendido, em que 
abrigam muitos animais selvagens: leões, ursos, tigres ... e viu que Maria não só os 
levou embora, mas os recebeu com grande piedade e acariciado. Este santo 
compreendeu os pecadores 
mais perdido, quando eles se voltam para Maria, não só não são descartados, mas que 
recebe e salva 

da morte eterna. Vamos, então, neste arca ir para o refúgio, sob o manto de Maria, que 
ela certamente não despachar, mas que certamente irá nos salvar. 



Elena, convertido pelo Rosário 

Consulte Fr Bovio havia uma prostituta chamada Elena, depois de ter entrado na Igreja, 
ouviu a pregação sobre o rosário deixando comprei um, mas eu tinha escondido para 
não o que viram. Ele começou a recitar, e mesmo se ele orou sem devoção a Santíssima 
Virgem deu tais consolações e doçura de recitar, ela não poderia deixar de dizê-lo. Esse 
tal horror concebida para sua vida ruim, eu não poderia encontrar o descanso, o que ele 
sentiu impelido a buscar um confessor, e assim por contrição confessou que ficou 
surpreso. 
Feita a confissão, foi imediatamente para o altar da Virgem de agradecer a vosso 
advogado. Eles rezavam o terço, ea Mãe de Deus falou assim: "Elena, o suficiente de 
ofender a Deus 
e eu, a partir de agora a vida muda, eu prometo que enchê-lo obrigado. " O pobre 
pecador, tudo confuso, respondeu: "Bem-aventurada Virgem, é verdade que até agora 
tenho sido um mal, mas vóss, todos vóss podem me ajudar, quando eu me consagro a 
vós, e eu quero usar a vida Eu tenho que fazer penitência por meus pecados. " 
Com a ajuda de Maria, Elena distribuiu a sua riqueza entre os pobres e deu 
penitências severas. Parecia terríveis tentações lutaram, mas ela não fez nada para 
confiar à Mãe de Deus, e por isso havia sempre vitorioso. 

Ele veio para obter graças extraordinárias, revelações e profecias. Finalmente, antes de 
sua morte, em cuja proximidade lhe disse Maria Santíssima, a própria Maria veio com o 
filho para visitá-la. E a morte foi visto nesta alma convertida voando para o céu em 
forma de pomba bonita. 

ORAÇÃO PARA méritos de Jesus 

Maria, Mãe de Deus e minha esperança! 
Olhe para vossos pés para um pobre pecador 
implorando sua misericórdia. 
Vós é chamado por toda a Igreja, 
e proclamada por todos os fiéis, o refúgio dos pecadores. 
Tu és o meu refúgio e vós tem que me salvar. 

Vós sabe como vós quer que vosso filho para nos salvar. Vós sabe o que eu sofri para 
salvar. 
Eu apresento, minha Mãe, os sofrimentos de Jesus; 
o frio da caverna ea fuga para o Egito; 
fadigas e suores sofrido; 
derramar sangue e sofreu dores 
Descida da Cruz diante de vossos olhos. Dá-me a saber como amar vosso filho, 
enquanto, para o bem de vosso Filho, 



Peço-lhe que me ajude. 
Agitar as mãos caiu pedindo uma pena. 

Se eu não era santo precisa misericórdia, mas porque eu sou um pecador 
Dirijo-me a vós, que sois a Mãe de Misericórdia. 
Eu sei que vosso coração piedoso 
encontra consolo em prol dos perdidos 
quando há teimoso Consuela hoje piedoso e consolar o vosso coração para mim, 
desde que vós tenha tempo para salvar. 

Estou em suas mãos, me diga o que eu faço e me dar força para cumpri-la, 
enquanto a intenção de fazer todo o possível 
para recuperar a graça de Deus. Eu busco refúgio sob o vosso manto. 
Jesus quer que eu volto para vós, vós é a mãe, para a vossa glória ea glória 
não só o vosso sangue, mas suas orações, 
me ajudar a me salvar. 
Ele enviou-me a vós para me socorrer. 

Aqui estou eu, Maria, a Ti eu virar e confiar em ti. 
Vós orar por tantos outros, orar e dizer uma palavra em meu favor. Diga a Deus que vós 
quer me salvar, salva-me Deus, de fato. Diga a ele que eu sou vosso, eu peço nada mais. 

II 

Maria é a nossa vida, porque nós temos a perseverança 

Maria ajuda a alcançar o dom da perseverança 

Perseverança final é uma grande graça de Deus, como afirmado no Concílio de Trento, 
é um dom gratuito que não pode ser conquistada. Mas, como ensina Santo Agostinho, 
Deus certamente obter perseverança que eles pedem. E de acordo com P. Suarez 
infalivelmente obtê-lo se eles são diligentes em pedir a Deus para o fim da vida. 
Escrever Belarmino que esta perseverança tem que perguntar diariamente para chegar 
todos os dias. 
"Se é verdade, como eu tenho pelo caminho de acordo com o juízo comum hoje em dia, 
como vou mostrar no capítulo V," se é verdade, eu digo, que todas as graças nos vêm de 
Deus passar pelas mãos de Maria, podemos esperar e obter (de Deus) esta graça 
suprema da perseverança ". E, certamente, que confiança se se sempre pedir Maria. 

Ela promete a mesma graça para todos aqueles que servem fielmente nesta vida: 
"Aqueles que são guiados por mim, e não o pecado, aqueles que eu tenho que conhecer 



outras pessoas, ganhar a vida eterna" (Ecclo 24, 30). São palavras que a Igreja põe nos 
lábios. 
Para manter-nos a vida da graça é a força espiritual necessária para resistir a todos os 
inimigos da nossa salvação. No entanto, esta força só é obtida por meio de Maria: 
"Minha é a força, para mim reinam os reis" (Pr 7, 14). A minha é essa força, diz Maria, 
que Deus colocou em minhas mãos esta graça, para distribuição aos meus devotos. "Por 
mim reinam os reis". Para a minha metade meus servos reinar e governar sobre vossos 
sentidos e paixões e tornar-se digno de reinar para sempre no céu. Quais são a grande 
força deste exaltados devotos senhora para superar todas as tentações do inferno! Maria 
é aquela torre é dito nas Canções Sagradas: "Vosso pescoço é como a torre de Davi, girt 
fortalezas; mil escudos jeito dele, braços valentes" (Ct 4, 4). Ela é como uma forte 
defesas torre cingido para aqueles que amam e é atendido nas batalhas, em que estão 
todos os vossos devotos todos os escudos e armas que precisam para se defender do 
inferno. 
Por isso, também é chamada de Bem-Aventurada Virgem de banana: "Levantei-me 
como bananas nas praças próximas às águas" (Ecclo 24, 19). Diz o cardeal Hugo 
encobrir este texto, que o 
Banana tem folhas largas, como escudos, que é dado a entender como Maria defende o 
refúgio nele. Bendito Amadeo dá outra explicação, e diz que ela é chamada para que a 
banana folhas de bananeira caminhantes sombra protege do calor do sol e da chuva, e 
sob o manto de Maria, os homens encontram refúgio contra o calor da paixão e fúria das 
tentações. 

Maria é o nosso apoio para perseverar no bem 

Pobres almas longe essa defesa e deixar de ser dedicado a Maria e confiou a ele as 
tentações! Se o mundo não tinha sol, diz São Bernardo, o que seria do mundo, mas uma 
confusão horrível de escuridão? Perca uma alma a devoção a Maria e em breve serão 
inundadas com a escuridão, as trevas de que o Espírito Santo disse: "Vós ordenou a 
escuridão e fez a noite, em sua passagem todos os animais da selva" (Sl 103, 20). Desde 
alma brilha uma luz divina e escuridão é, vai enterrar de todos os pecados e demônios. 
Anselmo diz: "Ai daqueles que odeiam o sol!" Infelizmente aqueles que desprezam a 
luz do sol que é a devoção a Maria. San Francisco de Borja, justamente desconfiados da 
perseverança daqueles em que houve uma especial devoção à Santíssima Virgem. 
Perguntar sobre os novatos que santos tinham mais devoção, ele percebeu que alguns 
tinham especial devoção a Maria. Ele advertiu o mestre de noviços de ter vigilância 
especial aqueles infelizes, e aconteceu que todos os que perderam a vocação. 
St. Germain estava certo ao chamar os cristãos de respiração Virgin Blessed 
Porque, como o corpo não pode viver sem respirar, então a alma não pode viver sem 
recorrer a Maria e confiou a ele, que entendeu e manter a vida da graça divina. "Como a 
respiração é um sinal não só de vida, mas por causa disso, daí o nome de Maria nos 
lábios dos servos de Deus é a razão para a vida sobrenatural, o que ele faz e mantém-
lo." O Bem-aventurado Alan, assaltado por uma forte tentação, ele quase perdeu por não 
confiou a Maria, mas a Santíssima Virgem apareceu para ele e para torná-la mais 
avisados para outra ocasião, ele deu a mão em vosso rosto e disse: "Se vós tivesse 
confiado a mim, eles não teriam encontrado esse perigo." 



Maria garante perseverança 

Ao contrário, diz a Maria: "Bem-aventurado é aquele que ouve e monitora 
constantemente as portas da minha casa e vê-lo limites" (Provérbios 8: 34). Bem-
aventurado é aquele que ouve a minha voz e tão atento para vir continuamente para as 
portas da minha misericórdia para a luz e alívio. Maria é muito cuidadoso para 
conseguir luz e força para vosso devoto a deixar os vícios e trilhar o caminho da virtude. 
Por esta razão, é chamado por Inocêncio III, com uma bela expressão, "lua à noite, 
madrugada para o amanhecer e sol em plena luz do dia." Lua brilhar sobre aqueles que 
andam na noite escura do pecado, para esclarecer e conhecer o estado miserável da 
condenação encontrado; amanhecer sol precursor que já está iluminado, para fazer sair 
do pecado e voltar-se para a graça de Deus, o sol, enfim, pela graça que já é para que 
eles não cair em qualquer precipício. 
Drs. Maria aplicar essas palavras: "Vossos laços são laços saudáveis" 
(Ecclo 6, 31). "O que une", pergunta S. Lourenço Justiniano, responde: "A subordinação 
vossos devotos para não correr pelos campos de deboche". San Buenaventura, 
explicando as palavras que nós rezamos no Escritório da Virgem: "Minha morada 
estava na reunião plena dos santos" (Ecclo 24, 16), diz que Maria não é só na plenitude 
dos santos, mas também preservados para não voltar para trás, mantém a sua virtude 
para não manchar e reprime os demônios para que eles não sejam danificados. 
Diz-se que os devotos de Maria são vestidas duplas: "Toda a sua dobradinha trazer 
vestido" (Provérbios 31, 21). Cornelius a Lapide explica que este vestido de casal. 
Vestido duplo 
porque ela adorna vossos servos fiéis tanto as virtudes de vosso Filho como com a 
deles, e assim obter o revestimento santa perseverança. Portanto St. Philip Neri sempre 
exortou os vossos penitentes e dizer: "Filhos, se vós quiser perseverar, ser devotos da 
Senhora". São João Berchmans também disse: "Quem ama Maria obter perseverança". 
Comentando sobre a parábola do filho pródigo, o abade Rupert faz uma bela reflexão. 
Ele diz que se a mãe filho rebelde estivesse vivo, ele nunca teria deixado a casa do pai 
ou tinha retornado mais cedo do que ele fez. Por isso ele quer dizer que qualquer pessoa 
que se sente filho de Maria nunca se afasta de Deus, ou infelizmente afasta, por meio de 
Maria logo retorna. 
Se todos os homens possam amar essa mulher tão benigna e cordial e sempre tentações 
e logo emprestado vosso alívio, que nunca perdeu? Cai e não perde 
ir para Maria. São Lourenço Justiniano Aplicando a Maria as seguintes palavras: "Eu 
caminhava sobre as ondas do mar" (Ecclo 26, 8), o faz dizer: eu ando sempre com os 
meus servos, no meio de tempestades em que se encontram para ajudar e entregá-los a 
afundar-se no pecado. 
Narra Bustos São Bernardino de um pássaro ter sido treinado para dizer "Hail Maria", 
um dia ele correu uma pipa para devorar, eo passarinho dizendo "Ave Maria" 
derrubou o kite. Isto vem mostrar que, se um pássaro, ser irracional, escapou invocando 
Maria, quanto mais estará livre das garras de demônios que está prestes a invocar Maria, 
quando ele assalta. Quando os demônios nos tentam, diz São Tomás de Villanova, deve 
se comportar como filhotes quando eles se sentem perto da ave de rapina, que correm a 
vir sob as asas da galinha. Assim, quando nos damos conta de que o assalto vem a 
tentação, então, sem diálogo com a tentação, corra para abrigar-se sob o manto de 
Maria. E vós, Nossa Senhora e Mãe, continua o santo, temos que defender, porque 
depois de Deus não tem outro refúgio, mas vós, vós é a nossa única esperança e 
confiança protetor sozinho. 



Maria e sua ajuda são essenciais 

Concluo com o St. Bernard diz: "Homem, quem quer que seja, vós vê que nesta vida na 
terra em vez de ir de vela entre perigos e tempestades. Se vós não quer destruir vira os 
olhos para essa estrela que é Maria. Olhe para a estrela, invoca Maria. Em perigo de 
pecado, o mal-estar das tentações, nas dúvidas devem atender, acho que Maria pode 
ajudar, e vós chamá-la assim, ela vai socorrer. Deixe vosso nome poderoso não desviar 
o teu coração cheio de confiança e não aparte da tua boca quando ele é chamado. Se vós 
seguir Maria fez de errado o caminho da salvação. Nunca desconfiarás se ela vai 
parcelas. Se ela diz, e não cair. Se ela protege vós, vós não pode ter medo de perder. Se 
ele te leva, vós vai economizar sem dificuldade. De qualquer forma, se Maria se 
encarrega da defesa, certamente tornar-se o reino dos bem-aventurados. Faça isso e 
viver. " 

EXEMPLO 

Conversão de Santa Maria do Egito 

Há uma história famosa de Santa Maria do Egito, lemos no livro da vida dos Padres do 
Deserto. Aos doze anos ele fugiu da casa da família e foi para Alexandria, onde sua vida 
se tornou escândalo infame da cidade. Depois de dezesseis anos de pecado fomos 
andando para Jerusalém, chegando quando a festa da Santa Cruz. Ele foi transferido 
para entrar na igreja, mais por curiosidade do que por devoção. Mas, ao tentar atravessar 
a porta, uma força invisível impediu-o de. Tentou uma segunda vez e, novamente, foi 
rejeitada. Uma terceira e quarta vez, e o mesmo. Em seguida, a infeliz caiu para um lado 
da aurícula 
e Deus deu-lhe a entender que ele rejeitou sua vida ruim para a igreja. Sorte para ele 
olhou para cima e viu uma imagem de Maria pintada na quadra. Ele se virou para ela 
chorar e disse: "Mãe de Deus, tem misericórdia de este pobre pecador. Eu vejo que os 
meus pecados eu não sou digno de olhar, mas são o refúgio dos pecadores, pelo amor de 
Cristo me ajuda, deixe-me entrar na igreja, eu quero mudar a minha vida e fazer 
penitência onde vós me indicar ". E sentiu uma 
voz interior como se a Virgem respondeu: "Bem, vós veio para mim e querem mudar 
suas vidas, entra na igreja, não mais serão fechadas mais tarde para vós." Ele entrou 
para o pecador, chorou e adoraram a cruz. Voltar para onde a imagem da Virgem e diz: 
"Senhora, eu estou pronto, onde vós quer que eu retire-se para fazer penitência" "Vá 
embora, diz que a Virgem e passa por cima de Jordan lá vós vai encontrar o lugar do 
vosso repouso". Ele confessou e comungou, passando o Jordão, foi para o deserto e 
percebi que não era o lugar onde ele tinha que fazer penitência. 
Nos primeiros 17 anos de deserto, o santo sentiu terríveis tentações do diabo para fazê-
la cair. Ela era apenas confiado a Maria, e Maria suplicou 
força para resistir a todos esses anos mais tarde, a luta parou. Finalmente, passado 50-7 
anos para que deserto, tendo oitenta e sete, pela providência divina Zoísmo Abbot 
encontrado. Ele contou toda a sua vida e pediu-lhe para vir no próximo ano e vai trazer 



companheirismo. Ao retornar, ele encontrou san Zoísmo acabou de morrer, vosso corpo 
rodeado por uma luz. À frente estava escrito: "Sepultad neste lugar o corpo deste pobre 
pecador e orar a Deus para mim." Os enterrados. E voltando para o mosteiro, disse as 
maravilhas da misericórdia divina tinha feito naquele infeliz penitente. 

MARIA ORAÇÃO DA CONFIANÇA 

Piedosa mãe, Virgem santa! 
Olhe para vossos pés infelizes 
que pagando com ingratidão as graças de Deus 
recebido através de vós, te traiu. Senhora, vós sabe que minhas misérias, 
em vez de tomar a minha confiança em vós, 
Eu, em vez aumentá-la. 

Dá-me a conhecer, Maria, vós é para mim o mesmo para todos os que invocam a vós: 
cheio de generosidade e misericórdia. 
Acabei de olhar para mim e sentir pena de mim. Se o vosso coração tem pena de mim, 
Não deixe de proteger. 
O que eu posso temer se vós me lâmpadas solares? Temo que nenhum de meus pecados, 

porque vós remediará o dano causado, e não temem os demônios, 
pois tu és mais poderoso do que todo o inferno, não temem o rosto do vosso Filho, 
justamente indignado contra mim, 
porque uma palavra de vós é aplacada. 

Apenas o medo, minha culpa, 
deixar de elogiar-lhe as tentações e assim eu perdi. 
Mas isso é o que eu prometo, eu sempre chegar até vós. Ajuda-me a fazê-lo. 
Olha o que ocasião tão favorável para satisfazer vossos desejos 
para salvar um miserável como eu. 

Mãe de Deus, em ti põe a minha confiança. 
Espero que a graça 
de que lamentar corretamente meus pecados 
e graça para não cair. Se estou doente, 
vós pode curar, cuidado celestial. Se meus pecados me enfraquecido, 
com a sua ajuda eu vou vigorosamente. 
Maria, eu espero que todos vóss 
porque vós é o mais poderoso diante de Deus. Amen. 

Maria adoça a morte de vossos devotos 

Maria atende aos devotos na hora final 



"O verdadeiro amigo é em todos os tempos, eo amigo é conhecido em uma pressa 
transe" (Provérbios 17, 17). Os verdadeiros amigos não sabem se na prosperidade como 
nos tempos de angústia e sofrimento. Os últimos amigos estilo mundano enquanto há 
prosperidade, mas se esses amigos caem em qualquer infortúnio e, especialmente, se a 
morte segue-se, de imediato o tipo de amigos desaparecer. 
Não trabalho para Maria com vossos devotos. Em sua angústia, e, especialmente, na 
morte, que são os maiores, que pode ser na terra, ela, como boa Senhora e Mãe, nunca 
abandona vosso fiel verdade, e como é a nossa vida durante nosso exílio, assim doçura 
se torna a nossa última hora, para obter uma morte doce e santo. Porque a partir do dia 
em que tive a alegria ea dor enquanto assistia a morte de vosso Filho, Jesus, que é a 
cabeça dos predestinados, adquiriu a graça de assistir a todos os eleitos, no momento de 
sua morte. É “por isso que a Igreja reza para a Virgem Maria, que ajuda-nos 
especialmente na hora de nossa morte “, rogai por nós pecadores, agora e na hora de 
nossa morte." 
Muito grande é a angústia da morte, e remorso pelos pecados cometidos, e pelo temor 
do juízo de Deus está chegando, e pela incerteza sobre a salvação eterna. Então, mais do 
que nunca, o inferno os braços e se esforça para arrebatar a alma que está a passar a 
eternidade, sabendo que vosso tempo é curto e que se falhar agora escapa sempre. "O 
diabo desceu até vós, cheio de raiva, sabendo que vosso tempo é curto" (12, 12). E 
assim o diabo usou para tentar na vida, não de conteúdo para tentá-lo sozinho no 
momento da morte, mas chama outros como ele. "Sua casa está cheia de dragões" (Is 
13, 21). Quando vós morrer, vós vem multidão de demônios unir forças para perder. 

Maria efetivamente ajudá-los a morrer 

A conta de Santo André Avelino, na hora da sua morte veio milhares de demônios para 
tentá-lo. E lemos em sua biografia que alegou agonia tão feroz combate com o inferno, 
que fez estremecer a boa religiosa que o acompanhou. Eles viram que o rosto do santo 
iria inchar e estava ficando azul por dor excessiva, todo o vosso corpo tremendo em 
fortes convulsões de lágrimas abundantes encheram os olhos, deu pancadas violentas na 
cabeça, todos os sinais da terrível batalha o fez segurar o inferno. Todo mundo estava 
chorando redobrando as orações de compaixão, enquanto assistia horror tremeu morreu 
um santo. Eles consolou os olhos constantemente assistindo santos voltadas para a santa 
imagem de Maria, lembrando que muitas vezes ele havia profetizado que, na hora da 
morte, Maria tinha que ser o vosso refúgio. Ele queria acabar com o Senhor para 
terminar a batalha com a vitória gloriosa, parou as apreensões descongestionó vós 
enfrenta e, voltando-se à sua cor normal, viu os olhos santos fixados em uma imagem de 
Maria, ele curvou-se como sinalizar 
agradecer-que então se pensava a aparecer e expirado em paz nos braços de Maria. No 
mesmo instante, uma chaga que estava às portas da morte, disse às irmãs que 
participaram: "Ore a Ave Maria, porque só morreu um santo". 
Na presença dos nossos rebeldes que fugiam da rainha. Se na hora da nossa morte têm 
Maria da nossa parte, que temos medo de todos os inimigos do inferno? 
David, temendo a angústia da morte, é consolado com a morte do Redentor e futuro 



por intercessão da Virgem Maria: "Ainda que eu ande pela sombra da morte, a tua vara 
eo teu cajado me consolam" (Sl 22, 4). Cardeal Hugo explica que o pessoal tem que 
entender a árvore da cruz, ea vara a intercessão da Virgem Maria, que era a haste 
profetizada por Isaías: "Ele vai levantar um tronco de José e sua raiz brotará uma flor 
"(Is 9, 1). Esta mãe divina é uma poderosa vara com a qual supera a fúria dos inimigos 
infernais. Então Santo Antonino nos encoraja, dizendo: "Se Maria está conosco, quem 
será contra nós?" 
Al P. Manuel Padial, jesuíta, a Virgem apareceu a ele na hora da morte, e disse: 
animadores: "É o momento que os anjos para recepcioná-lo, eu digo: Feliz e bem pagos 
empregos mortificação" e viu um exército de demônios que fogem desesperados, 
gritando: "Nós não podemos manchar nada contra que defende ". Da mesma forma, o P. 
Gaspar Ayewod foi agredido na hora da morte por demônios com uma fortíssima 
tentação com a fé. O ponto foi designado para a Virgin, e foi ouvida a exclamar: 
"Obrigado, Maria, porque vós veio em meu auxílio!" 
Maria envia ajuda dos vossos servos na hora da morte, diz São Boaventura, o Arcanjo 
Miguel, Príncipe da milícia celestial, e legiões de anjos para 
defender-se das artimanhas de Satanás e receber e levar em triunfo para o céu as almas 
daqueles que estão sempre comprometidos com a sua intercessão. 

Maria intercede com vosso Filho no julgamento 

Quando um homem deixa esta vida um inferno e agitou os demônios mais terríveis 
enviados para tentar que a alma antes de sair do corpo e acusam ao ser apresentado ao 
tribunal de Deus. "Claro que foi movido para baixo para a sua chegada e vosso encontro 
enviado gigantes" 
(Is 14, 9). Mas quando os demônios ver aquela alma que defende Maria, não se atrevem 
em alguma maneira de acusá-la, sabendo que ele não vai ser condenado pelo juiz da 
alma protegida por tais 
Mãe. Quem pode culpá-se ver proteger a Mãe? Escrever Eustonio São Jerônimo da 
Virgem não só resgata vossos amados devotos na hora da morte, mas vai desta vida 
encoraja e acompanha no tribunal divino. Isto está de acordo com o que a Virgem disse 
a Santa Brígida falando de vossos devotos à beira da morte: "Então, eu, sua Mãe e 
Senhora, eu os amo tanto, eu vou vir para o resgate para dar alívio e refrigério». Ela 
recebe sua alma com amor e apresenta-los ao juiz, Vosso Filho, e, assim, certamente 
recebe-los salvos. St. Vincent Ferrer diz: "A Santíssima Virgem recebe as almas 
daqueles que morrem." 
Isso aconteceu com Charles, filho de Santa Brígida, que tendo morrido na profissão 
perigosa de armas e longe de sua mãe, o santo temia por sua salvação eterna. Mas a 
Santíssima Virgem revelou que Charles havia sido salvo pelo amor que ele já teve e ela 
ajudou-o em agonia, sugerindo ações para fazer. Ao mesmo tempo, viu Jesus Cristo no 
trono sagrado da majestade eo demônio tinha duas queixas contra a Virgem Maria, o 
primeiro, o que o impediu seduzir Carlos, na hora da morte, ea segunda, que tinha 
apresentado a sua alma diante do tribunal de Cristo e salvou sem 
dar a oportunidade de apresentar as razões que tentaram saquear a alma de Carlos. Ele 
viu em 
Finalmente, como o juiz jogou o demônio de sua presença e abriu as portas do céu para 
a alma de vosso filho. 



Maria faz com que a morte suportável vossos devotos 

"Os laços são laços salvação no rescaldo vai encontrar descanso" (Ecclo 6, 31). 
Abençoado, meu irmão, se no momento da morte, vós está preso com correntes de amor 
Doce Mãe de Deus! Estas correntes são a salvação vós garantir a sua salvação eterna e 
vós poderá desfrutar, na hora da morte, a paz feliz, prelúdio e antegozo da alegria eterna 
de glória. Consulte Fr Binetti que ter participado da morte de um grande devoto de 
Maria, ouvi-o dizer: "Pai, se vós soubesse como estou feliz de ter servido a Santa Mãe 
de Deus. Não sei como expressar a alegria que sinto. " O P. Suarez, por ser muito 
devoto de Maria, disse alegremente mudaram toda a sua ciência sobre o mérito de uma 
Ave-Maria, morreu com tanta alegria que ele exclamou: "Eu pensei que era tão doce 
morrer". O mesmo contentamento e alegria, sem dúvida, sentir que vós, leitor dedicado, 
se a morte quando me lembro de ter amado esta boa Mãe que é sempre fiel às crianças 
que foram fiéis em servir e obsequiarlas com visitas, rosários e mortificações, e 
constantemente agradecendo e elogiando a sua poderosa intercessão. 
E não impedir que esses consolos ter sido um pecador se a partir de agora vós faz para 
viver bem e sirva esta senhora bonísima e extremamente grato. Ela, em suas 
dificuldades e tentações do diabo para fazer com que vós se desespere, vós vai chegar 
para ajudar e consolar na hora da morte. Marino, irmão de São Pedro Damião, como o 
mesmo santo em causa tenha tido a infelicidade de ofender a Deus, ajoelhou-se diante 
de um altar de Maria oferta por vosso escravo, colocando vosso cinturão em volta do 
pescoço como um sinal de servidão, e falou assim: "Senhora, espelho de pureza, eu, 
pobre pecador, tenho ofendido e ter ofendido a Deus por quebrar a castidade não tenho 
escolha, mas para oferecer a vós como um escravo, aqui estou eu, eu consagro por 
servo. Obter essa rebelde e não desprezá-lo. " Ele deixou uma oferta para a oferta 
Virgem a pagar uma quantia a cada ano como um sinal de homenagem por sua 
escravidão mariana. Alguns anos depois, Marino se tornou uma doença terminal, e 
naquele momento foi ouvido a dizer: "Levanta-te, levanta-te, cumprimentar minha 
senhora". E depois: "Que graça é essa, a rainha do céu, vós pode por favor visite este 
pobre servo? Abençoa, Senhor, e não me deixar ser perdido depois que vós me honrou 
com a sua presença. " Neste saiu o vosso irmão Pedro e lhe disse que a aparição da 
Virgem Maria, e abençoou-o, lamentando que o público não tinha sido levantada na 
presença de Maria, e logo depois, rendeu-se pacificamente a sua alma ao Senhor. Assim 
será a tua morte, caro leitor, se vós é fiel a Maria, mas no passado tinha ofendido a 
Deus. Ela vai obter uma morte cheia de consolações. 
E mesmo quando tentam assustar e remover confiar na memória dos pecados cometidos, 
ela vai encorajá-lo, como aconteceu com Adolf, conde de Alsácia, que havia deixado o 
mundo e tornando-se franciscano, como narrado em laCrónicas da Ordem, foi 
extremamente dedicado à Mãe de Deus. No final de vossos dias, para ver a vida passada 
no mundo e no governo de vossos súditos, a severidade do juízo de Deus começou a 
temer a morte, as dúvidas sobre a sua salvação eterna. Mas Maria, que negligenciou as 
preocupações de vossos devotos, acompanhado por muitos santos lhe apareceu e 
encorajou-o com estas palavras ternas: "Adolfo minha querida, por que temer a morte, 
se vós é meu?" Como se dissesse: Adolfo minha querida, vós se deu para mim, porque 
vós teme agora a morte? Com expressões tão doados sóbrio completamente o servo de 
Maria, medos desapareceram e com grande paz e contentamento deu a sua alma. 



Maria vai estar do nosso lado, se invocar 

Vamos incentivar-nos também, embora pecadores, e ter confiança que ela virá para nos 
ajudar e confortar-nos na morte por sua presença se servir com amor 

o que nos resta. Falando a nossa rainha a Santa Matilde, prometeu vir para ajudar na 
hora da morte a todos os vossos devotos que tinham servido fielmente na vida. "Para 
todos os que me ajudaram eu quero ajudar piedosamente a morte com fidelidade como 
piedosa mãe, e confortá-los e protegê-los." Oh, meu Deus! Que conforto sublime no 
final da vida, quando, logo vai decidir a causa da nossa salvação eterna, para ver a 
Rainha do céu nos ajuda e nos conforta e nos dá proteção! 
Há inúmeros exemplos da intervenção de Maria a vossos devotos. Este favor que recebi 
de Monteflaco Clare, São Félix, capuchinho, Santa Teresa e São Pedro de Alcântara. E 
para maior conforto, cito outros exemplos. St. Maria Oiginies Crasset, que viu a Virgem 
Maria à frente de uma viúva devota que sofreu Willembrock febre alta. A Santíssima 
Virgem consolou e tranqüilizou o calor da febre. Sendo a morrer São João de Deus, 
esperando a visita de Maria, que foi um grande devoto, mas não vê-lo, no entanto, ele 
era pobre e ele reclamou. Mas, em devido tempo, apareceu a Mãe de Deus, e quase 
reprovando sua desonesto disse estas palavras ternas para incentivar todos os devotos de 
Maria: "João, eu não como proceder abandonar meus devotos neste transe ". Como se 
dissesse: "João, meu filho, o que vós achou? O que eu tinha deixado? Vós não sabe que 
eu não posso deixar os meus devotos na hora da morte? Eu não vim antes porque não 
era o momento certo, agora é, aqui eu tenho que tomar. Venha comigo para o paraíso! 
"Pouco depois o santo expirado, entrando no céu eternamente grato a sua mais amada 
rainha. 

Maria assiste a um moribundo abandonado 

Acabar com esse discurso com outro exemplo em que descobrimos o quão longe a 
ternura desta boa Mãe com vossos filhos no momento da morte. 
Ele era um pastor participar de um rico morrer na luxuosa mansão cercada por 
servidão, parentes e amigos, mas também viu os demônios de formas horríveis, eles 
estavam dispostos a levar sua alma para o inferno por viver e morrer no pecado. 
Depois que o pastor foi dito para participar de uma mulher humilde que estava 
morrendo e queria 
receber os Santos Sacramentos. Não deve deixar que os ricos, por isso, precisam de 
ajuda, enviou um coadjutor, que liderou o Santo Viático doente. 
Na casa do que uma boa mulher não foi levantada ou companheiros, ou móveis 
precioso, porque o paciente era pobre e tinha uma palha para a cama. Mas o que ele viu? 
Ele viu que o quarto estava iluminado com grande esplendor e à beira do leito do 
moribundo era a Mãe de Deus, Maria, que era reconfortante. Para vosso 
constrangimento, a Virgin fez o sinal ir sacerdote. A Virgem se aproximou do banco 
para cuidar da confissão doente. Isto foi confessado e comungado com grande devoção 
e expirou, feliz nos braços de Maria. 



ORAÇÃO PARA UMA BOA MORTE 

Doce Mãe! Qual será a minha morte? 
Quando penso no tempo que estavam diante de Deus, lembrando que o meu 
comportamento, muitas vezes eu assinei a minha convicção, 

Eu tremo, fico confuso e me preocupo com a minha salvação eterna. 

Maria, no sangue de Jesus e em suas orações, espero que eu tenho a minha. 
Vós senhora rainha do céu e do universo; 
basta dizer que vós é a Mãe de Deus. Vós é sublime, mas a sua grandeza, desentenderte 
muito mais inclinado vós 
tem compaixão de nossa miséria. 
A cúpula honras mundanas 
afastar-se velhos amigos 
e desdém de lidar com os menos afortunados. 
Nenhum trabalho tão nobre e amar o vosso coração, mais miséria contempla 
mais insiste em lhes descanso. 
Assim que vós invocado, 
voar em socorro dos necessitados 
e vá em frente às nossas orações. 
Vós te consolar-nos em nossas aflições, dissipar as tempestades 
e em cada ocasião procuras o nosso bem. 

Bendito seja a mão que Deus juntou-lhe tal majestade com tanta ternura, 
eminência com tanto amor. 
Sempre dou graças a Deus e estou feliz por causa de sua felicidade depende de minha 
e meu destino está ligado ao vosso. 

Consolador do aflito 
consolando um coração partido que lhe são confiados. 

As dores de consciência atormentá-me, tanto pelos pecados cometidos 
e pela incerteza 
de que se deve ter chorado. 
Eu vejo todos os meus trabalhos 
cheia de lama e defeitos. 
O inferno está esperando a minha morte para acusar. 
Meu Deus, o que será de mim? 
Se estou lâmpadas solares perdido. 
O que vós acha? Vós vai me ajudar? 

Virgem clemente, proteja-me. Alcançai-me verdadeiro pesar por meus pecados, me dê 
força para fazer as pazes 



e ser fiel a Deus futuramente. E quando vós está para morrer, 
Maria, minha esperança, não me deixe. 
Assim, mais do que nunca me ajudar 
e fortalece-me para não desesperar. Desculpe-me, senhora, minha ousadia; 
ver vós lá para me confortar. Assim, muitos têm feito esta graça, eu também desejo; 
se é grande a minha audácia, maior é a tua bondade, que, no mais miserável 
'Re olhando para o conforto. 

Eu confio na sua bondade. Seja a tua glória para sempre salvo do inferno 
a quem ele foi amarrado e levou-o para o vosso reino, 
onde espero aproveitar a grande felicidade de vossos pés sempre grato 
e para abençoar e amar para sempre. 
Maria, eu espero! 
Não me faça ficar de coração partido. 
Fazê-lo, amém, que assim seja. 

Capítulo III 

MARIA, NOSSA ESPERANÇA 

Nossa esperança, salve. 

Eu 

Maria é a esperança de todos 

Maria é a nossa esperança, como intercessor e Medianeira 

Eles não podem ficar agora hereges chamar e saudar Maria com o título de nossa 
esperança: ". Hail, a nossa esperança" Eles dizem que só Deus é a nossa esperança e 
Deus amaldiçoa aqueles que põem a sua confiança nas criaturas: "Maldito o homem que 
confia em outro homem" (Jr 17, 5). Maria, exclame, é uma criatura e como uma criança 
pode ser a nossa esperança? Este hereges dizer. Mas contra eles a Santa Igreja quer que 
todos os sacerdotes e religiosos falar em nome de todos os fiéis ea invocar Maria 
diariamente com este nome doce da nossa esperança, a esperança de toda a nossa 
esperança, salve. 
Em dois caminhos, diz o angelical St. Thomas, podemos colocar nossa confiança em 
uma pessoa, ou como causa principal ou como causa intermediária. Aqueles que 
desejam ganhar algum favor 
de um rei, ou o rei como senhor de esperar, ou a esperança de conseguir pelo ministro 



ou como favorito 

intercessor. Se vós receber essa graça, vós recebe o rei, mas pelo vosso favorito, para 
quem recebe tem razão para chamar o vosso defensor a sua esperança. 
O Rei do céu, porque é infinita bondade, como imensamente enriquecida por sua 
obrigado, mas como parte de nossa confiança é indispensável para aumentá-lo nos deu 
sua própria mãe por mãe e advogada, com o poder máximo para ajudar, e isso significa 
que ela colocou a esperança da salvação e todos os bens. Aqueles que colocam sua 
confiança nas criaturas, esquecido de Deus, como pecadores, que para ganhar a amizade 
eo favor dos homens não se importam desagradar a Deus, certamente vós está 
amaldiçoado 
de Deus, como diz Isaías. Mas aqueles que esperam em Maria como Mãe de Deus, 
poderoso para levá-los toda a graça ea vida eterna, eles são abençoados e agradar o 
coração de Deus, que quer ver homenageado desta forma tão sublime criatura que amou 
e honrou mais do que todos os anjos e santos juntos. 
Com toda razão e justiça, por isso, chamamos a Virgem nossa esperança, de confiança, 
como diz o Cardeal Belarmino, obter por meio de sua intercessão que não iria receber 
nossas orações sozinho. Nós, por favor, diz St. Anselm, para a sublimidade da sua 
intercessão vai fornecer nossa miséria. Portanto, continua o santo, a Virgem em juízo 
com toda a esperança não é desconfiar da misericórdia de Deus, mas o medo de 
indignidade. 
Não admira que a Igreja chama Maria de "Mãe da santa esperança" (Ecclo 24, 24), o 
mãe que dá à luz em nós, não na vã esperança bens miseráveis e efêmero da vida, mas a 
imensa esperança verdadeira e eterna vida feliz. Então Efrém saudou a Mãe de Deus: 
"Salve, esperança e salvação de minha alma certeza de que os cristãos, auxílio dos 
pecadores defesos dos fiéis e de saúde do mundo." Basil nos adverte que, depois de 
Deus, não temos esperança, mas a Maria, chamada "a nossa única esperança depois de 
Deus." E Santo Efrém, considerando-se a ordem da providência pelo qual Deus 
providenciou-assim como São Bernardo diz que todos os que são salvos são salvos por 
meio de Maria, ele disse: "Senhora, não se esqueça de nos proteger e nos sob o manto 
de sua proteção, porque depois de Deus não temos esperança mais do que vós. " São 
Tomás de Villanueva também proclama o nosso refúgio apenas, auxílio e assistência. 
De tudo isso dá a razão St. Bernard, quando ele diz: "Escute, cara, e considera que os 
desígnios de Deus, que são desígnios de misericórdia. Ao ir para redimir a humanidade, 
todo o preço colocá-lo nas mãos de Maria ". Olha, cara, o plano de Deus para dispensar 
mais abundantemente sua misericórdia querendo resgatar todos os homens, tem todo o 
valor do resgate nas mãos de Maria para dispensá-la de acordo com sua vontade. 

Deus ordenou a Moisés que fizesse um propiciatório de ouro puro para falar de lá: "Eu 
vou fazer um propiciatório de ouro puro ... e uma vez que ele vai te dar as minhas 
ordens e eu falarei contigo" (Ex 25, 17). Diz um autor que essa misericórdia é Maria, a 
partir do qual Deus fala aos homens e da qual nos concede perdão e graças e favores. 
Assim, Irineu diz que a Palavra de Deus antes da encarnação no ventre de Maria, enviou 
o arcanjo para pedir consentimento, porque ele queria que o mundo derivam Maria o 
mistério da Encarnação. "Por que não fez o mistério da Encarnação, sem o 
consentimento de Maria? Porque Deus quer que ele seja o começo de todo o bem ". 
Todos os ativos, apoio e graças que os homens foram e vontade de Deus para o fim do 
mundo, eles vieram todos e vem através da intercessão de Maria. Motivo foi a Blossius 



devoto a exclamar: "Ó Maria, 
Como pode haver quem não ama vós está sendo tão gentil e grato àqueles que te amam? 
Em 

dúvidas e confusão a esclarecer as mentes daqueles que aflitos vós volta, vós vós 
console para que vós confia os perigos, ó socorro para chamá-lo. Vós, depois de vosso 
Filho divino da salvação são alguns de vossos servos fiéis. Hail, a esperança do relevo 
desesperada e abandonada. Oh Maria, vós é poderoso porque vosso filho quer honrar, 
fazendo instantaneamente tudo o que eles querem. " 
San Germán, reconhecendo em Maria, a fonte de todos os nossos bens ea liberdade de 
nossos males, assim afirmou: "Minha rainha, somente tu és o consolo que Deus me deu, 
vós guiar a minha peregrinação, tu força da minha força fraca, a riqueza na minha 
miséria, a liberação das minhas cadeias, a esperança da minha salvação, ouve a minha 
oração, eu imploro, tenha piedade de meus suspiros, eu quero que vós seja minha 
rainha, abrigo, apoio, esperança e minha força. " 
St. Anthony maravilha se aplica a Maria, a passagem da Escritura: "Todos os bens que 
eu vim com ele" (Sb 7, 11). Desde que Maria é a mãe e dispensador de todos os bens, 
pode-se dizer que o mundo, e especialmente no mundo são dedicados a esta rainha, 
juntamente com a devoção a Maria obteve todos os bens: "Ela é a mãe de todos os bens 
e todos os que vieram com ela, isto é, com a Virgem, pode dizer ao mundo ". Portanto, 
não o Abade de Celles hesitou em afirmar: "Procurando Maria encontrados todos os 
bens". Aquele que encontra Maria encontra tudo de bom, toda a graça, toda a virtude, 
pois com a sua poderosa intercessão, ela terá tudo que vós precisa para torná-lo rico em 
graça divina. Ela deixe-nos saber que vós tem todas as riquezas de Deus, ou seja, as 
misericórdias divinas, para distribuir o benefício de vossos amantes: "Em mim são a 
riqueza opulenta para enriquecer 
aqueles que me amam "(Sb 8, 21). Pelo que São Boaventura disse que devemos ter os 
nossos olhos nas mãos de Maria para vossos bens de que precisamos. 

Maria merece a nossa confiança 

Muitos orgulhoso com a devoção a Maria encontrou humildade! Mansidão muitos com 
raiva! Muitos cegos a luz! Muito confiança desesperada! Perdeu muitos salvação! Isso é 
totalmente o que profetizou a Isabel, na música sublime: "Eis-me agora todas as 
gerações me chamarão bem-aventurada» (Lc 1, 48). "Todas as gerações, diz São 
Bernardo, porque tudo que vós é grato à vida e glória nos pecadores ti encontrar perdão 
e perseverança justo na graça de Deus." O devoto Laspergio apresenta o Senhor falando 
como o mundo: “Pobres homens, filhos de homens que vivem no meio de tantos 
inimigos e tanta miséria, buscam adorar com carinho especial para a sua mãe”. Eu dei 
ao mundo como um modelo para aprender a vivê-la como deveriam, e como um refúgio 
para vossos recurráis em suas aflições. Esta filha diz que Deus fez dela uma condição 
tal, que ninguém pode sentir medo ou nojo de recorrer a isso, então eu criei com um 
nativo como benigno e piedoso não desprezar conheço nenhum daqueles que o 
frequentam, Por favor, não sei negar qualquer que pede. Para todos abriram o manto de 
Sua misericórdia e não vai deixar ninguém além desconsolado do vosso lado. " Ser tão 
abençoado e louvado para sempre imensa bondade de nosso Deus, que nos deu esta Mãe 
tão sublime, como um advogado o mais terno e amigável. 



Como concurso foram os sentimentos de amor e confiança que tinha o amor san 
Buenaventura ao nosso amado Redentor Jesus e nossa querida advogada Maria! 
"Mesmo quando-ele-disse o Senhor (o impossível) teria falhado, eu sei que ela não deve 
recusar-se a quem o coração ama e busca. Eu o abraço com amor, e embora não me 
abençoar, eu não vou sair e não pode sair sem mim. E, finalmente, apesar dos meus 
pecados meu Redentor I 

lançar ao vosso lado, eu vou lançar aos pés de sua mãe Maria e prostrado lá e eu vou 
conseguir o perdão. Para esta Mãe de misericórdia sempre sabe simpatizar com as 
misérias e confortar os infelizes que ela ir para a ajuda, por isso, se não a obrigação, de 
compaixão pelo menos inclinado a perdoar o vosso Filho. " 
"Olhe para nós Euthymius exclama:" olhe para nós com os vossos olhos cheios de 
compaixão, ó 
gracioso nossa Mãe, porque nós somos os vossos servos e de ter colocado todo o nosso 
confiança ". 

EXEMPLO 

Um marido dedicado e mulher desesperada 

Refere-se ao Tesouro trimestre rosário foi um senhor muito dedicado à Mãe de Deus 
ordenou em vosso palácio um pequeno oratório em que a uma bela imagem da Virgem 
rezando para que ele gasta vosso tempo livre, não só durante o dia mas à noite, 
interrompendo a pausa para ir visitar a sua amada Senhora. Sua esposa, Senhora outra 
maneira muito piedoso, notando que vosso marido, tão silenciosamente, levantar da 
cama, saiu do quarto e não voltou até depois de um longo tempo, caiu suspeitas infelizes 
de infidelidade. Um dia, para se livrar desse espinho que atormentava, se atreveu a 
perguntar ao vosso marido se ele amava outro mais do que ela. O cavalheiro, com um 
sorriso, respondeu: "Sim, claro, eu amo a senhora mais gentil do mundo. Ela teria dado 
todo o meu coração preferia morrer antes de saírem para o amor. Se vós a conhecesse, o 
senhor dizer que eu a amo ainda mais do que eu a amo. " Ele estava se referindo à 
Santíssima Virgem, a quem ele amava tanto. Mas a esposa, dividida por ciúmes, para 
garantir melhor perguntou se ele se levantou durante a noite e saiu da sala para atender a 
senhora. E o senhor, que não suspeitou da grande turbulência que perturbou sua esposa, 
ele disse que sim. A senhora, por ter certeza de que não era verdade e cego pela paixão, 
uma noite, quando o marido, como de costume, saiu do quarto, desesperado, ele pegou 
uma faca e deu um corte fatal no pescoço. 
O cavalheiro, depois de ter cumprido as suas devoções, ele voltou para o quarto, e vai 
ficar na cama senti tudo molhado. Ligue para a mulher e sem resposta. O shakes e não 
se move. Acender a luz e ver a cama cheia de sangue ea mulher morta. Nós finalmente 
percebeu que ela foi morta por ciúme. O que ele fez? Ele correu para a capela, ajoelhou-
se diante da imagem da Virgem e orou devotamente e chorando: Mãe, vós vê a minha 
aflição. Se vós não me confortar, a quem eu possa recorrer? Veja-se, por ter vindo para 
honrar desgraça que aconteceu para mim ver minha esposa morta. Vós que pode fazer 
tudo, remédialo. 
Quem daqueles que rezam à mãe de misericórdia com confiança não conseguir o 



vós quer? Após esta oração se sente chamado um servo e disse: "Senhor, ir para o 
quarto, o que chamou a senhora". O cavalheiro não podia acreditar que de alegria. "Vá 
embora, disse a moça, olhe bem para ver se ela me chama." Ele voltou a empregada, 
dizendo: "Vá depressa, Senhor, que a mulher está à espera". Vós abre a porta e vá para a 
mulher viva que se lança aos pés chorando e implora por perdão, dizendo: "Meu 
marido, Mãe de Deus, por suas orações, me livrou do inferno." E lágrimas de alegria 
ambos foram para agradecer à Virgem na capela. No dia seguinte, ele mandou preparar 
uma festa para todos os parentes, que lhes contou o que aconteceu a própria mulher. E 
ele lhes mostrou a cicatriz que ficou no pescoço. Com isso, todos inchou no amor pela 
Virgem Maria. 

De esperança na oração de Maria 

Mãe de santo amor! 
Vida, abrigo e nossa esperança! 
Vós sabe que vosso Filho Jesus Cristo, ser nosso advogado, além de vosso eterno Pai da 
Eternidade, 
Também queria que vós fosse nosso intercessor diante dele 
para impetrarnos as misericórdias divinas. 
Ele providenciou para as suas orações ajudar a nossa salvação; 
foram dadas de modo muito eficaz, eles ficam como que eles pedem. 

Para vós, então, eu venho, Mãe, porque eu sou um pobre pecador. 
Espero, Senhora, que eu tenho que salvar 
através dos méritos de Cristo e sua intercessão. 
Espero que sim, e eu confio tanto 
se a minha salvação até me em suas mãos seria, 
porque mais eu confio em sua misericórdia e proteção de todos os meus trabalhos. 

Não me, Mãe e minha esperança de abandonar, como eu merecia. 
Compaixão mover-lhe a minha miséria e me ajudar a me salvar. 
Com os meus pecados eu ter fechado a porta para as luzes e graças 
ao Senhor eu alcançado. 
Mas a sua pena para o infeliz, eo poder que vós tem com Deus 
exceder o número e malícia dos meus pecados. 

Conheça o céu ea terra, 
protegido que vós nunca perdeu. Esqueça tudo de mim, 
contanto que vós não me esqueça, Mãe de Deus Todo-Poderoso. 
Diga a Deus que eu sou teu servo, 
Eu defendo e me salvar. Eu confio em vós, Maria; 
viver nesta esperança 
e espero morrer nele, dizendo: "Jesus é a minha única esperança, 
e vós, depois de Jesus, Virgem Maria ". 



II 

Maria é a esperança dos pecadores 

Maria, colocado por Deus como pecadores esperança 

Quando Deus criou o mundo, criou duas luzes, um mais velho e um mais jovem, ou 
seja, o sol que ilumina o dia ea lua que ilumina a noite: "Deus me fez duas grandes 
luzes, os 
aumentou para presidir o dia, eo menor para presidir a noite "(Gn 1, 16). O sol, diz 
Cardeal Hugo, é uma figura de Cristo, no qual os justos têm luz, a lua é a figura de 
Maria, 
através do qual os pecadores estão vivendo iluminado na noite dos vícios. Maria era a 
lua propícia para os pecadores, se um pecador pede Inocêncio III, jaz caído na noite do 
pecado, o que deve fazer? "Aquele que encontra-se na noite do pecado", diz ele, ao 
olhar para a lua, nós oramos a Maria ". Uma vez que a luz solar perdido, a graça divina, 
que aborda o que é figurado na lua, para rezar a Maria, e ela acende para vosso estado 
miserável ea força para deixá-lo em breve. São Metódio, diz que as orações de Maria 
constantemente fazer muitos pecadores. 
Um dos títulos que a Santa Igreja nos faz voltar para a Mãe de Deus é o título do 
Refúgio dos pecadores que invocá-la na Ladainha. Na antiguidade havia na Judéia 
cidades de refúgio em que os prisioneiros que conseguiram abrigo não punitivo olhei. 
Agora, há cidades de refúgio, mas ninguém, e Maria, que disse: "Coisas gloriosas se 
dizem de ti, ó cidade de Deus" (Sl 86, 3). Mas com a diferença de que nas cidades 
antigas não havia abrigo para todos os condenados ou para todos os tipos de crimes, mas 
sob o manto de Maria, encontrado em todos os pecadores e tenham cometido qualquer 
crime. Basta ir ao abrigo. "Eu sou-que faz com que nossa Rainha de São João 
Damasceno, cidade de refúgio para todos os que confiam em mim." 
E basta ir a Maria, pois quem entrou na cidadela não precisa de mais 
para ser salvo. "Vamos ficar juntos e entrar na cidade há estémonos forte e silencioso" 
(Jr 8, 14). Esta cidade murada, diz Santo Alberto Magno, é a Santíssima Virgem, 
inexpugnável pela graça e glória que ele tem. "E há estémonos em silêncio." O que 
explica o gloss: "Como não temos coragem de pedir o perdão do Senhor, só para entrar 
na cidade e nós estamos lá quieto, porque então Maria vai falar e interceder em nosso 
favor." Um autor piedoso exorta todos os pecadores a refugiar-se sob o manto de Maria, 
dizendo: "Foge, Adão e Eva e vossos filhos que vós tem desprezado a Deus e refugiar-
se no seio desta boa Mãe. 
Vós não sabe que ela é a única cidade de refúgio ea única esperança dos pecadores? 
"Desde o 
e Santo Agostinho chamou de "pecadores única esperança". 
Santo Efrém diz: "Ave, advogado dos pecadores e aqueles que estão privados 
todo o alívio. Abrigo hospício granizo e pecadores. " Hail refúgio receptáculo dos 
pecadores, que vós só pode encontrar refúgio e abrigo. Diz um autor que este parece 
significar David no Salmo: "Eu tinha escondido no tabernáculo" (Sl 26, 5). O Senhor 
tem me protegido pelo fato de que eu me escondi na sua tenda. E o que mais é este 
tabernáculo de Deus, mas Maria, como St. Germain? Tabernáculo feito por Deus em 



Deus só veio a perceber o grande mistério da redenção humana. Basílio diz que Deus 
nos deu Maria como um hospital público, onde podem ser apanhados todos os pobres 
doentes e desabrigados. Agora, em hospitais feito precisamente para reunir os pobres, 
que não tem mais direito de ser bem-vinda, mas os mais pobres e os mais doentes? 

Assim que se sente méritos e os males da alma que pecar são mais miseráveis e menos 
oprimidos, vós pode dizer Maria: Senhora, vós é o refúgio dos pobres doentes, não me 
rejeitar, quando eu era mais pobre do que tudo e mais doente, não tenho mais motivos 
para me receber. Vamos dizer com Santo Tomás de Vilanova: "Ó Maria, nós, pobres 
pecadores não conhecem outra refúgio descobrir sobre vós. Vós é a única esperança de 
salvação que esperam, vós é o único Advogado para com Jesus Cristo, em que 
colocamos nossos olhos. " 

Maria é um precursor de amizade com o Senhor 

Nas revelações de Santa Brígida se chama Maria "estrela que precede o sol." Para 
entendermos que quando vós começa a olhar para o pecador devoção à Mãe de Deus, é 
um sinal certo de que em breve enriquecer o Senhor e sua graça. San Buenaventura, 
para restaurar a confiança dos pecadores, na proteção de Maria, imagine um mar 
tempestuoso em que os pecadores que caíram do navio de graça, lutou pelas ondas de 
remorso e medos justiça divina, sem luz ou guia 
e perto do desespero e perecer sem um raio de esperança, apontando para Maria 
incentiva chamado a estrela do mar, e levanta a voz para dizer: "Pobres pecadores 
perdidos que estão indo, não se desespere; levantar os olhos para esta bela estrela, tomar 
incentivo e ânimo, porque ele vai te salvar da tempestade e vai levá-lo ao porto da 
salvação ". 
Algo como St. Bernard diz: "Se vós não quer vê-lo inundado pela tempestade, olhar 
estrela e chama em sua ajuda Maria ". Blossius devoto diz que ela é o último recurso 
para quem tem ofendido a Deus. Ela é o asilo de todos tentado pelo diabo. Esta mãe de 
misericórdia é inteiramente benigna e totalmente doce, não só com os justos, mas os 
pecadores, ao mais desesperado. E quando vós vê que eles se voltam para o vosso 
coração e buscar a sua ajuda, socorro imediatamente, os anfitriões e vosso filho recebe-
los perdão. Ela é incapaz de desprezar ninguém, indigno de ser, por isso não negar a 
ninguém a sua proteção. Todos os consoles, e apenas chamar para vir imediatamente 
para o auxílio da pessoa contestação. 
Maria é chamada de banana: "Levantei-me como banana" (Ecclo 24, 19), para entender 
os pecadores que, como a banana dá abrigo para os caminhantes para se refrescar em 
sua sombra a partir dos raios do sol, para Maria, quando ela vê acendeu contra eles a 
justiça divina, convida-o a refugiar-se 
na sombra da sua proteção. Bonaventure Reflita sobre o texto do profeta que uma vez 
lamentou e disse ao Senhor: "Vós está com raiva de nós, porque temos pecado, e 
nenhum homem que se levantar e parar" (Is 64, 5), e observa: "Senhor, verdade que vós 
está zangado com os pecadores e ninguém pode aplacar. E assim foi, porque Maria 
ainda não nasceu. Antes que houvesse Maria que poderia parar a ira de Deus. Mas 
agora, se Deus está zangado com qualquer pecador e Maria está determinada a protegê-
lo, ela recebe o Filho não puni-lo e salva-lo. Assim, continua São Boaventura, que 
ninguém de propósito que Maria de parar com a mão a espada da justiça divina para não 



cair no pecador. Diz Richard de St. Lawrence, sobre o mesmo assunto, que antes de vir 
para o mundo Maria lamentou que não havia ninguém para estar no caminho para punir 
os pecadores, mas tendo nascido Maria, ela cede. 

Maria sonha em salvar o pecador 

San Basilio e incentiva os pecadores: "Não há desconfiança, pecador se transforma em 
todas as suas necessidades Maria chamá-la para a tua ajuda, que nós sempre pronto para 
socorrer, 

porque é vontade de Deus que nós socorrer em todas as necessidades. Esta mãe de 
misericórdia tem um tal desejo de salvar os pecadores mais perdidos, que ela mesma 
está olhando para ajudá-los, e se eles vão para ele está muito bem como fazer com que 
os de Deus. " 
Desejando Isaac comer um prato de veado, Esaú pediu-lhe para caçar e, em seguida, dar 
a sua bênção. Rebecca queria a bênção do patriarca queda em vosso outro filho, Jacob, 
disse: "Vai, meu filho, o gado e me trazer duas crianças escolha, para mim ensopado 
para o vosso pai, como ele gosta" (Gn 27, 9). San Antonio diz de Maria Rebecca estava 
dizendo aos anjos: "Traga os pecadores (descobri os cabritinhos), e eu vou preparar o 
caminho (com dor e propósito) que são agradáveis e querido do meu Senhor". E o abade 
Francón, seguindo a mesma metáfora, diz que Maria enfeitada assim estas crianças 
pequenas, não apenas iguais, mas às vezes superam o gosto do veado. 
A Santíssima Virgem revelou a Santa Brígida que nenhum pecador tão inimigo de 
Deus, se ele usa e depende de sua ajuda não se recuperar de volta a Deus e Sua graça. O 
santo Jesus um dia ele ouviu sua mãe dizer que, para ser capaz de obter a graça divina 
para Lúcifer se ele poderia se humilde para pedir sua ajuda. Esse espírito nunca vai ser 
humilde orgulhoso para implorar a proteção de Maria, mas se (para um impossível) para 
pedir é abajase, Maria, com orações, tem misericórdia eo poder de levá-lo a Deus pelo 
perdão e salvação. Mas é impossível de acontecer com o diabo, indo perfeitamente com 
os pecadores que vêm a esta mãe de misericórdia. 
Arca de Noé era uma figura de Maria, bem como vossos todos os animais encontram 
abrigo e sob o manto da proteção de Maria, são salvaguardados todos os pecadores, que 
vícios e desonestidade são como animais irracionais. Mas, com esta diferença, diz um 
autor: que os animais entraram na arca, e os animais da arca à esquerda. O lobo era lobo 
e tigre, tigre. Mas, sob a proteção de Maria o lobo se torna cordeiro eo tigre se torna 
pomba. Santa Gertrudes viu Maria com manto estendido, em que vários animais 
refúgio, como leopardos, ursos e leões, e viu que a Virgem não só os levou embora, 
mas, ao contrário, com a mão boa docemente os acolheu e acariciou. E ele entendeu as 
bestas sagradas que representam os pobres pecadores que se voltam para Maria e ela 
recebe-los com bondade e amor. 

Maria garante a nossa salvação 

St. Bernard tinha muita razão para dizer à Virgem: "Minha senhora, vós odeia qualquer 
pecador, sujo e abominável que parece, se ele pede ajuda, vós não estender vosso 



desdém compassivo de lado e sair do fundo do desespero ". Ser abençoado e 
eternamente grato ao nosso Deus, ó Maria, a mais gentil, pois vós é tão doce e gentil até 
mesmo para os pecadores mais miseráveis! Miserável é aquele que não ama e que pode 
vir a vós em que vós não confia! Vós não vai perder a Maria, mas quando já perdeu 
quem pediu ajuda? 
Escritura se refere Boaz queria Ruth poderia recolher os pontos deixados pelos ceifeiros 
(Rt 2, 3). E São Boaventura diz: "Ruth achou graça aos olhos do 
Boaz e Maria achou graça diante de Deus, para escolher os ouvidos, ou seja, as almas 
que escaparam das mãos dos ceifeiros para obtê-los perdão. " E os ceifeiros são os 
propagadores do Evangelho, missionários, pregadores e confessores, que, com vossos 
trabalhos, a pé todo dia pegar e ganhar almas para Deus. Mas há os rebeldes e as almas 
endurecidas deixados no campo abandonado. Só Maria pode economizar com a vossa 
poderosa intercessão. Pobre de vós e esta senhora é deixado de recolher! Eles serão 
perdidos e infelizes 

para sempre! Bem-aventurados, no entanto, que usa esta boa mãe! Nada no mundo, diz 
o Beato Blossius pecador perdido e lamacento, uma vez que é odiado e desprezado por 
Maria, porque se isso vai pedir ajuda, ela pode muito bem conhecer e se reconciliar com 
o Filho e obter o perdão. 
Com razão, pois, meu doce Rainha, João Damasceno saúda vós e te chama 
A esperança do impossível. São Lourenço Justiniano chama justamente vós espera que 
o 
malfeitores Agostinho única esperança dos pecadores; Santo Efrém, porto seguro 
náufragos, e na mesma chamada para chegar a santa protetora dos condenados. 
Justamente finalmente St. Bernard chama o mesmo desesperada para não se desespere, e 
cheio de ternura para com sua amada mãe diz: "Senhora, que não tem confiança em vós 
se socorrer ao desesperado? Não a menor dúvida em dizer que vamos sempre conseguir 
o que queremos. Espere em que desesperada! " 
San Antonio tem de ser um homem de Deus viu, infelizmente, encontrou para 
logo diante do tribunal de Cristo, o demônio defendendo acusados e Maria. O inimigo 
contra o acusado apresentou a volumosa conta de vossos pecados, eles colocam na 
balança da justiça divina superaram todas as boas obras, mas o que fez a grande 
advogado? Ele estendeu a mão doce, colocá-lo em outra panela e inclinado em favor de 
vosso devoto. Isso a fez perceber que ela obteve o perdão se ele mudou a vida, o que, de 
fato, fez o pecador se tornar uma vida santa. 

Por favor, Maria para um pecador 

Consulte Venerável João Herolt, apelou para a humildade, o discípulo, que tinha 
um homem casado, da graça de Deus. Sua esposa não pode fazê-lo desistir de pecado, 
implorou 
pelo menos, no que miserável estado, devido à Mãe de atenção de Deus, sempre que vós 
passar diante de uma foto dele para cumprimentá-la com a Ave Maria. E o marido 
começou esta devoção. 
Passando uma noite que ímpios para o pecado, viu uma luz, foi criado e percebi que era 
uma lâmpada ardente diante de uma imagem devota de Maria com o Menino Jesus nos 
braços. Ele orou para sua Ave 



Maria, como de costume, mas então o que vós viu? Ele viu o menino coberto de sangue 
escorrendo feridas frescas. Então, ao mesmo tempo apavorado e carinhosamente, 
pensando que ele tinha ferido com vossos crimes e vosso Redentor, começou a chorar. E 
ele notou que as costas do menino foi transformado, tão cheio de confusão, virou-se 
para a Virgem, dizendo: "Mãe de misericórdia, vosso Filho me rejeita, eu não consigo 
encontrar o advogado mais piedoso e poderoso que vós que é meu Mãe, Rainha minha, 
me ajudar e peço para mim. " A Mãe de Deus disse que a partir da imagem: "Vóss me 
chamam de pecadores mãe de misericórdia, mas depois não me parar mãe da miséria 
renovar a paixão do meu filho e minhas dores." 
Maria, porém, não é capaz de parar com isso prostrado desconsolado a vossos pés, 
virou-se para pleitear com o vosso Filho para perdoar o pecador. Jesus ainda estava 
relutante em perdoar. E a Virgem, 
deixando a criança no banco, ajoelhou-se diante dele, dizendo: "Filho, olha para vossos 
pés implorando perdão para o pecador." E então Jesus disse: "Mãe, eu não nego nada 
que eu puder. Vós perdoaria? Eu te perdôo por vosso amor, para chegar e me beijar 
essas feridas ". Ele se aproximou do pecador chorando copiosamente, e como o garoto 
beijou as feridas que estavam fechando. Jesus finalmente lhe deu um abraço, como sinal 
de perdão. O homem que mudou a sua vida, a realização de uma vida santa, a maioria 
dedicada da Virgem que tinha obtido graça extraordinária. 

ORAÇÃO PARA PARTICIPAR os méritos de Cristo 

Bendigo, Virgem Maria, o vosso coração generoso, que é o prazer eo resto de Deus. 
Coração cheio de humildade, 
de pureza e amor de Deus. 

Eu, pecador miserável, eu vim para vós com coração enlameado e feridos. 
Mãe piedosa, não me despreza por isso, 
mas se mover a uma maior compaixão para ajudar. 

Não olhe para mim, para me ajudar, 
nenhuma virtude ou mérito. 

Estou perdido e só merece o inferno. Olha só, eu te imploro, a confiança que tenho em 
vós e vai fazer as pazes resolvido. 
Olhe para o que Jesus fez e sofreu por mim. Eu apresento as tristezas de sua vida, 
o frio de Belém ea viagem para o Egito; 
pobreza, o sangue, o suor e sofrimento, 
morte que antes de vós sofreu por minha causa, por causa de Jesus aplicar até salvar. 

Eu não posso querer medo, Maria, vós vai me deixar; 
por isso que eu volto para vós por socorro. Se ele temia, seria insultar a sua 
misericórdia, que procura ajudar os necessitados. 
Não retires a tua misericórdia, Senhor, 
quem Jesus não negou o vosso sangue. 



Mas os méritos não posso aplicar, se vós não interceder por mim a Deus. De vós eu 
espero a minha salvação eterna. 

Eu não peço nem honras nem riquezas peço a graça eo amor de vosso Filho de Deus, 
cumprir a Sua santa vontade, 
e paraíso para amar para sempre. 
É possível que não me ajuda? Não, agora vós me ajudar como eu espero, vóss orem por 
mim, dá-me o que eu pedir e aceitar-me sob sua proteção. 
Não me deixe, minha Mãe; 
ainda orando por mim até que eu veja 

a não ser que suas plantas no céu, 
abençoe e lhe deu graças para sempre. Amen. 

Capítulo IV 

Maria, nossa AJUDA 

Para vós bradamos, os degredados filhos de Eva I 
Maria está pronta para ajudar a pessoa suplicante 

Maria é a nossa ajuda 

Pobres de nós que ser infelizes filhos de Eva e, portanto, culpado diante de Deus como 
culpado, condenado à mesma pena, caminhada sobrecarregados por este vale de 
lágrimas, longe de nossa pátria, muitos chorando corpo aflito dói e alma! Mas 
Abençoado é aquele que, entre muitas misérias, muitas vezes se volta para o abrigo 
reconfortante do mundo e miserável, para a grande Mãe de Deus e devotamente 
chamadas e pedidos! "Bem-aventurado o homem que me ouve e monitora 
constantemente as portas da minha casa" (Provérbios 8: 34). "Bem-aventurados Maria 
disse que ouvir o meu conselho e chama constantemente as portas da minha 
misericórdia, pedindo-lhe para interceder por ele e socorro!" 
A Santa Igreja ensina vossos filhos a proximidade e confiança devemos nos voltar para 
o nosso protetor amoroso, mandando que a honra especial de adoração. Por isso, a cada 
ano há muitas festas em sua honra, um dia por semana é especialmente dedicada a dar a 
Maria, no Ofício Divino, e sacerdotes religiosos invocar em nome de todo o povo 
cristão, e todos os dias no manhã, tarde e noite para cumprimentá-la devotos delÁngelus 
toque. Em calamidades públicas Santa Igreja quer recorrer à Mãe de Deus, com orações, 
novenas, procissões e visitas a santuários e imagens. 
Isto é o que Maria pretende que nós andamos sempre à procura e 
invocando, para não pedir de nós estes presentes e homenagens, que são batatas 
pequenas para o que ele merece, mas para acumular nossa confiança e devoção ao 
socorro e conforto melhor. "Ela busca São Boaventura diz que trazer vossos devotos 



com reverência e confiar neles ama, nutre e recebido pelas crianças." 

Maria está pronta para socorrer 

Ele diz que o mesmo santo Ruth significa "ver e corre", e ela era uma figura de Maria, 
porque ver nossos infortúnios corre em nossa ajuda com toda a sua misericórdia. 
Novarino ao qual é adicionado diz que Maria, vendo nossas misérias, ansioso e cheio de 
amor e desejo de nos fazer o bem, prepara-se para socorrer, e para não derramar graças 
mesquinho como a mãe de misericórdia, não atraso entre vossos filhos dispersar os 
tesouros da sua generosidade. 
O alerta é esta boa mãe, que invoca ajuda! Richard de St. Lawrence Explicando as 
palavras da Sagrada Escritura: "Vossos seios são como dois Gamitos gêmeos", diz 
Maria está pronto para dar o leite misericórdia misticismo para alguém que pede, com a 
velocidade com 

eles vão dólares rápidos. Ele diz: "Ao menor pressão de uma Ave-Maria, despeje sobre 
quem invoca ondas de graças". Assim diz Novarino, Maria não corre, voa para o auxílio 
da pessoa contestação. Ela diz o mesmo autor, para exercer misericórdia é como Deus, 
como o Senhor, imediatamente aliviada, pedindo-lhe ajuda, porque é fiel à promessa 
que foi cometido: "Pedi e recebereis" e Maria, invocada como se sente instantaneamente 
aparece com a sua ajuda. Por esta razão, podemos entender que é a mulher de 
Apocalipse que recebeu as duas asas da grande águia para voar para o deserto (Ap 12, 
14). Banco entende que essas asas são o amor com que Maria voou para Deus. Mas a 
Santíssima Amadeus diz o nosso propósito que estas asas da águia são a velocidade com 
que Maria, ultrapassando a velocidade dos serafins, sempre socorrer vossos filhos. 
Assim, lemos no Evangelho de Lucas que, quando Maria foi visitar Santa Isabel 
banho e obrigado a todos que a família não puxa todos os atrasos, mas, como diz o 
Evangelho: "Ele ficou Maria e prontamente foi para o monte" (Lc 1, 39). Que não disse 
isso por aí. Assim também lemos que as mãos de Maria são tão bem feito, porque, como 
Richard de St. Lawrence e em torno de estilo é a maneira mais fácil e mais rápido, por 
isso Maria é mais rápido do que os outros santos para ajudar vossos devotos . Ela tem 
conforto supremo de todos os desejos, e se sente como invocado, imediatamente, com 
grande prazer, aceita as orações e ajuda instantaneamente. Justamente chamada Maria 
Bonaventure "salvação daqueles que invocam" o que significa que para salvar suficiente 
para invocar esta Mãe de Deus. Ela, nas palavras de San Lorenzo, aparece sempre 
pronto para ajudar quem chama. E, como afirma Bernardino Busto, mais como senhora 
tão exaltado nos agradecer por aquilo que deseja receber. 

Maria vai encher sua ajuda, apesar de nossos pecados 

Nem a multidão de nossos pecados deve reduzir a nossa confiança em ser ouvido por 
Maria. Quando nos curvamos a ela, encontramos a mãe de misericórdia e compaixão 
somente se não encontra lugar para aliviar a miséria. Como uma mãe amorosa está 
revoltado para curar a criança leproso, embora a cura foi chato e enjoativo, e nossa 
maravilhosa mãe não nos abandona, quando nos voltamos para ele, não importa quão 



grande é a podridão dos nossos pecados que ela tem que curar. Essa idéia é 
Richard de San Lorenzo. Isso também quis dizer Maria aparecendo a Santa Gertrudes o 
manto estendido para abraçar tudo o que ela veio. E ele viu o santo, ao mesmo tempo, 
que todos os anjos são dedicados a defender os devotos de Maria de tentações malignas. 

Essa é a misericórdia temos esta boa Mãe e tanto o vosso amor, ele não espera que as 
nossas orações por socorro: "Ele antecipa aqueles que cobiçam poniéndoseles 
própria frente "(Sb 6, 14). Estas palavras Anselm aplica-los para Maria e disse que ela 
está vindo para a frente para ajudar aqueles que querem proteção. Ao que ela deve 
entender que Deus nos pede muitas graças, antes de perguntar a ele. É por isso que 
Richard de São Victor diz que Maria, justamente, é comparada à lua: "Bela como a lua", 
não só porque é rápido que a lua para ajudar a pessoa a contestação, mas também tão 
ansiosos para nossa bem que antecipa as nossas necessidades nossas orações e está 
pronto para nos socorrer antes de estarmos prontos para invocar. Daí surge, diz o 
mesmo Richard de São Victor, sendo tão cheio de peito pena de Maria, mal conhece as 
nossas misérias, derramado imediatamente misericórdia misticismo leite, ele não pode 
atender às necessidades de qualquer pessoa, sem recorrer a apontar em vosso auxílio. 

Esta imensa pena que Maria tem as nossas misérias, que incentiva as pessoas a lamentar 
e aliviar-nos antes mesmo de o invocar ou insinuada nas bodas de Cana, como 
registrado no Evangelho de São João, no segundo capítulo. Ele percebeu que esta Mãe 
piedosa da confusão e vergonha daqueles maridos que eram muito angustiado ao ver 
que falta o vinho no banquete, e sem que ninguém se perguntou, apenas mudou vosso 
grande coração que não pode ver as aflições sem nenhuma compaixão, foi pedir a vosso 
filho, expondo 
a necessidade de que a família do edredom. E ele disse simplesmente: "Eles não têm 
vinho." Depois que o Filho, para confortar as pessoas boas, mas muito mais para 
agradar coração tão compassivo de sua mãe, que assim o desejassem, fez o conhecido 
milagre de transformar água do ânforas nos melhores vinhos. E Novarino argumenta: 
"Se Maria, embora ninguém iria perguntar, é tão rápido que adivinhar e ajudar as nossas 
necessidades, quanto mais será para ajudar a pessoa pedindo e implorando para ajudar." 

Maria nunca ignora uma invocação 

E se alguém ainda duvidava de ser resgatado por Maria quando ela chega, veja como 
Inocêncio III o repreende: "Quem não foi invocado por ela ouviu" Onde está aquele que 
solicitou a ajuda desta senhora e Maria não Tenho ouvido? "Quem Eutiques agora 
exclama, ó abençoado, veio a exigir a sua ajuda poderosa e nunca foi abandonado? Não, 
nunca! "Quem, ó Virgem Santíssima, apelou para o vosso coração materno que pode 
aliviar qualquer miserável pecador salvar o perdido e foi abandonado vós? Realmente, 
ninguém, nunca mais. Isso não aconteceu e nunca tem que acontecer. "Eu aceito, St. 
Bernard, que disse não mais falar de sua misericórdia e te louvamos, ó Virgem 
Santíssima, se vós encontrar algum que habiéndote invocou lembrado suas necessidades 
não tinha sido servido por vós." Blossius devoto diz: "Antes de desaparecer o céu ea 
terra para parar Maria ajudar com boas intenções que implora sua ajuda e confiar nela." 
Anselmo Adicionar para aumentar a nossa confiança de que quando nos voltamos para 
esta divina Mãe, não só deve ter certeza de sua proteção, mas que às vezes parece que 



somos ouvidos mais pronto e salvo, indo para Maria e invocando o vosso santo nome 
que invocar o nome Jesus, nosso Salvador. E dá esta razão: que Cristo, como juiz, punir 
legítimo, e Maria como mãe sempre corresponde simpatizar. Isso significa que nós 
encontrar a salvação antes de ligar para a Mãe para Filho, não porque ele é mais 
poderoso do que Maria Filho para nos salvar, pois sabemos que Jesus é o nosso único 
Redentor, que com vossos méritos obtidos por nós e ele só fica guardado porque 
considerando voltando-se para Jesus e também como nosso Juiz, a quem cabe punir o 
ingrato, que pode estar faltando (não é culpa dele) a confiança para ser ouvido; 
mas voltando-se para Maria, que não tem outra missão do que a compaixão como uma 
mãe de misericórdia e defender como nosso advogado, a nossa confiança parece mais 
seguro e maior. "Muitas coisas são ordenados por Deus e não obtido, e muitos 
perguntam Maria e são alcançados porque Deus providenciou uma maneira de honrá-
la." E isso por quê? E isso acontece Nicéforo responde porque Maria não é mais 
poderoso do que Deus, mas porque Deus decretou que ele deve ser tão honrado sua 
mãe. 
Como doce promessa que o Senhor a Santa Brígida. Lemos no primeiro livro de vosso 
Apocalipse, capítulo 50, que um dia o santo ouviu Jesus falar com a sua mãe lhe disse: 
"Querida Mãe, pergunte-me qualquer coisa que vós queira negar, e vós sabe que tudo o 
que eu procuro por amor a vós, mesmo se pecadores, se quisermos fazer as pazes, eu 
prometo ouvir ". O mesmo foi revelado a Santa Gertrudes, quando soube que nosso 
Redentor disse 

Maria que ele, com sua onipotência concedeu misericórdia para com os pecadores que 
tinha invocado e licença de uso de que a misericórdia como sua visão. 
Que todos os que invocam Maria com confiança, como a mãe de misericórdia, 
Falo como Santo Agostinho: "Lembrai-vos, ó graciosa Mara, que nunca se ouviu que 
alguém que implorou a sua proteção ter sido visto por vós abandonada." E então me 
perdoe se eu disser que não quero ser o primeiro infeliz que voltando-se para vós é ver 
abandonado. 

EXEMPLO 

Maria socorrer São Francisco de Sales 

Muito bem experimentado o poder desta oração São Francisco de Sales, como narrado 
em sua vida. Sua santa cerca de dezessete anos e estava em Paris dedicado ao estudo e 
entregou o santo amor de Deus, desfrutando de doces do céu. Mas o Senhor, para tentar 
reduzi-lo mais ao vosso amor, deixe que o diabo tentou obcecado com tudo o que eu fiz 
foi perdido por causa de decretos divinos foram rejeitados. A escuridão ea aridez que 
Deus queria deixar, ao mesmo tempo, porque era insensível aos pensamentos mais 
doces na bondade divina, fez a tentação de tomar mais força 
a afligir o coração do jovem santo, na medida em que esses medos e desolação perdeu o 
apetite, o sono, cor e alegria, para que se arrependeu de tudo o que 
vi. 
Enquanto isso terrível tempestade durou, não sabia que o jovem santo conceber outro 
pensamentos ou proferir outras palavras que não de desconfiança e dor eram. "Com isso 



- ele disse que será privado da graça de Deus, que no passado foi mostrado me tão 
amável e gentil? Oh amor, oh bela para aqueles que têm dedicado todos os meus afetos! 
Não se alegrem de suas consolações? Ó Virgem Mãe de Deus, a mais bela de todas as 
filhas de Jerusalém! Não vejo vós no céu? Oh Senhor, vós não tem que ver o vosso 
rosto? Pelo menos, não me deixe ir para blasfemar e xingar no inferno ". Estes foram os 
sentimentos de ternura de que o coração pesado e do amor de Deus e da Virgem. 
A tentação durou um mês, mas finalmente se dignou entregar-lhe o Senhor por meio de 
Maria 
Bem-aventurados, o mundo é reconfortante que o santo tinha consagrado sua virgindade 
e que alegou ter colocado toda a sua confiança. 
Enquanto isso, uma tarde, voltando para casa, vi uma tala presa à parede. Ele lê-lo, e foi 
a seguinte frase: "Lembre-se, Maria piedoso, que nunca se ouviu dizer que alguém que 
fugiu para vós já viu-se impotente." Prostrado diante do altar da Mãe de Deus, com 
carinho essa oração, ele renovou vosso voto de castidade e prometeu rezar um rosário 
por dia. E depois acrescentou: "Rainha minha, o meu advogado para com o teu Divino 
Filho, a quem eu não me atrevo a virar. Mãe, se eu, infeliz, em outra vida eu não posso 
amar o meu Senhor que é tão amável, pelo menos ter me te amar neste mundo 
imensamente. Esta é a graça que vos peço que vós e eu espero. " Então ele rezou para a 
Virgem e completamente abandonada nos braços da misericórdia divina, totalmente 
resignada à vontade de Deus. Mas dificilmente ele tinha terminado a sua oração, a 
Virgem imediatamente entregues a partir de tentação. Paz completamente recuperado 
saúde da alma e do corpo e viveu a maior parte dedicada de Maria, cujos louvores e 
anunciar misericórdias nunca parou de pregação e livros na vida. 

ORAÇÃO na demanda por ALÍVIO DE MARIA 

Mãe de Deus e Rainha dos Anjos! 
Espero que os homens! 
Olha quem te chama e vós usa! Inclino-me para vós, eu, pobre escravo, 
Eu consagro ao vosso servo para sempre 
e ofereço-me para servir e honrar posso, vida. 

Pouco pode honrar um escravo tão má e rebelde 
que tão ofendido meu Deus e Redentor. Mas, se eu aceitar, ainda que injustamente, 
e tornar-me digno a sua intercessão, a misericórdia se me tornar santo 
e vou honrar esse eu não posso me. 
Aceite-me e não me rejeitar, mãe. 

Estas ovelhas perdidas veio para resgatar o Verbo eterno, e salvar o vosso Filho foi 
feita. 
Este carneiro? Falta desprezar que chama vós para encontrar Jesus? 
Já entregou o resgate que me, meu Salvador salva e derramou Vosso sangue precioso, 
que é o suficiente para salvar milhares de mundos. 

Sangue o suficiente para que eu aplico, e está em suas mãos, abençoada Virgem. 



Em suas mãos é que vós quer salvar. 
Ajuda-me, minha rainha, e me salvar. 
Em vós eu confio, eu me comprometo a sua intercessão. Saúde invoco, salva-me. 

II 

Maria tem o poder de defender os que invocam as tentações de 
demônio 

Maria vence o mal 

Não é só a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Céu e dos santos, mas também ela 
reina sobre o inferno e demônios para ter poder bravamente derrotado. Desde o início da 
humanidade, Deus a serpente infernal previu vitória e domínio que tinha que colocá-lo 
para anunciar a nossa rainha veio ao mundo uma mulher que iria ganhar: "Porei 
inimizade entre ti ea mulher ... Ela esmagará a tua cabeça "(Gen. 3, 15). Quem era esta 
mulher o vosso inimigo, mas Maria, que com a sua preciosa humildade e vida santa 

sempre venceu e bateu o vosso poder? "Na mulher foi prometido a mãe de nosso Senhor 
Jesus Cristo", diz São Cipriano. E, portanto, argumenta que Deus não disse "colocar", 
mas "colocar", de modo que não acho que ele estava se referindo a véspera. Diz porei 
inimizade entre ti ea mulher para provar que Satanás está vencendo Eva não estava lá 
hoje, mas deve ser outra mulher, sua filha tinha para oferecer aos nossos primeiros pais, 
bem maior, diz St. Vincent Ferrer, do que os de tinha nos privou de cometer o pecado 
original. Maria é, portanto, a grande e forte mulher que venceu o diabo e esmagou a 
cabeça derrubando vosso orgulho, como Deus disse:. "Ela esmagará a tua cabeça" 
Questionar alguns se estas palavras se referem a Maria ou Jesus Cristo, para a Setenta 
traduziu: "Ele esmagará a cabeça ..." 
Mas em qualquer caso, é o Filho através da mãe ou a mãe sob 
Filho, interromperam Lúcifer e, com a sua grande vexame, foi esmagado e morto por 
este Santíssima Virgem, como São Bernardo. Portanto derrotado em batalha, como um 
escravo, ele é forçado a obedecer às ordens da rainha. "Sob os pés de Maria, moído e 
solo, sofre a servidão absoluta." St. Bruno diz que Eva, a serpente sendo superado trevas 
e da morte nos apressou, mas a Santíssima Virgem, superando o diabo trouxe luz e vida. 
E amarrou-o assim o inimigo não pode mover ou fazer o menor dano aos vossos 
devotos. 

Maria nos liberta do mal 

Bonito é a explicação dada por Richard de San Lorenzo, nas palavras de Provérbios: 
"No coração ela confia em vosso marido não precisa nem saquear" (Provérbios 31, 11), 
e diz: "Confie em vosso coração vosso marido, que é Cristo, e que ela enriquece o 
marido com os despojos que tira o diabo. " "Deus confiou a Maria o coração de Jesus 



para que ele funcione com o carinho dos homens fazem." Então, Cornelius a Lapide 
explica. E de que maneira vós não falta miudezas, ou seja resgatado almas ela fica 
despojado para o inferno, salvando-os de demônios, com vosso auxílio poderoso. 
Todo mundo sabe que a palma da mão é um sinal de vitória, por isso a nossa rainha é 
colocada sobre o ponto de vista exaltado trono de todos os poderes como palm certo 
sinal de vitória, que é o que podemos prometer todos os que estão sob sua proteção. "Eu 
abro minhas palmas como Kadesh" (Ecclo 24, 18), isto é, a defender, como St. Albert 
acrescentou. Crianças, Maria parece dizer que, quando o inimigo ataca vós tem recurso 
para mim, olhe para mim e confiar por causa de mim que vós vai ver também conseguiu 
defender a nossa vitória. " E é que recorrer a Maria é o mais certos meios para superar 
todas as astutas ciladas do diabo, porque ela, diz São Bernardino de Siena, tem domínio 
sobre os demônios e diabos, que DOMENA e quebrado. É por isso que Maria é 
chamada terrível contra os poderes do inferno como bem disciplinado exército. 
"Terrível como um exército em ordem de batalha" (Ct 6, 3), porque ele sabe muito bem 
combinar vosso poder, sua misericórdia e suas orações para confundir vossos inimigos e 
para o benefício de vossos devotos, que invocam o poderoso alívio tentação. 
"E, como a vida, exalava um perfumado" (Ecclo 24, 23). "Eu, como a videira faz 
que o Espírito Santo, tenho frutos da fragrância doce. " "Eles dizem, St. Bernard diz 
respeito desta passagem, que por floração vinha répteis venenosos assustar". Assim 
também deve fugir os demônios das almas afortunadas que têm aromas de devoção a 
Maria. Também por isso, Maria é chamada "cedro". "Como tem sido exaltado cedro no 
Líbano" (Ecclo 24, 17). Não só porque, como cedro é incorruptível, Maria não sofreu 
corrupção do pecado, mas também porque, como Cardinal Hugo, a este respeito, como 
o 

cedro com vosso odor pungente repele cobras e sua santidade Maria põe em fuga os 
demônios. 

Maria garante vitória 

Em Israel, por meio de vencer as batalhas arca. Então Moisés venceu vossos inimigos. 
"Ao levantar a arca Moisés disse: Levanta-te, Senhor, e deixar vossos inimigos se 
dispersarão" (Nm 10, 35). Então Jericó foi conquistada e os filisteus foram derrotados. 
"Houve a arca de Deus" (1R 14, 18). Sabe-se que a arca era uma figura de Maria. "A 
arca que continha o maná, isto é, Cristo, a Santíssima Virgem está recebendo a vitória 
sobre o 
mal e demônios ". E como a arca era o maná, e Maria é 
Jesus, que também estava contido o maná, por esta arca é alcançado a vitória sobre os 
inimigos da terra e do inferno. Assim diz São Bernardino de Siena, que quando Maria, a 
Arca do Novo Testamento, foi criada para ser rainha do céu, era muito fraco e 
deprimido o poder do diabo sobre os homens. 
"Como a tremer antes de vosso nome Maria e poderosos demônios no inferno!" 
exclama São Boaventura. O santo em comparação com esses inimigos com aqueles de 
que fala Jó: "Eles forçam as casas da noite ... e se ver a surpresa do amanhecer como a 
sombra da morte "(Jó 24, 16). Os ladrões vão roubar as casas durante a noite, mas se 
vós está surpreso que amanhecer, fugindo como se eles apareceram na sombra da morte. 
O mesmo, diz São Boaventura, acontece quando os demônios entram em uma alma, se é 



espiritualmente escuro. Mas quando a alma vem a graça ea misericórdia de Maria, esta 
bela aurora dissipa as trevas e colocar em fuga foge de inimigos infernais como a morte. 

Bem-aventurado é aquele que sempre, em uma batalha contra o inferno, invoca o nome 
mais belo de Maria! 
Deus revelou a Santa Brígida deu a Maria um poder tão grande para derrotar o 
inferno, quantas vezes assaltar um devoto da Virgem que pede sua ajuda, ao menor sinal 
de ele fugir em terror, preferindo que se multiplicam os tormentos do inferno a ser 
dominado pelo poder de Maria. 
"Como o lírio entre os espinhos, tal é meu amor entre as virgens" (Ct 2, 2). Comentando 
estas palavras em que o marido divino elogia sua amada esposa quando comparado com 
o lírio 
entre os espinhos, assim é o amor entre todos, Cornelius a Lapide pensa e diz: "Como o 
lírio é um remédio contra a cobra e venenos, e invocar Maria é remédio muito especial 
para vencer todas as tentações, especialmente aqueles de impureza , como vossos 
praticantes marcada. 
São João Damasceno disse: "Ó Mãe de Deus, ter uma confiança invencível 
vós, senão a mim. Tendo Persegui os meus inimigos por vosso escudo de proteção e sua 
ajuda onipotente. " O mesmo pode-se dizer que cada um de nós desfrutar a felicidade de 
ser os servos desta grande rainha: Ó Mãe de Deus, se algum dia eu vou esperar por vós, 
porque vós perseguição defendida por meus inimigos, e opondo-se a eles como um 
escudo a sua proteção e sua ajuda onipotente, o fere. James Monk, médico entre os 
Padres gregos, falando de Maria com o Senhor, e ele diz: ". Tu, Senhor, vós me deu esta 
Mãe como uma arma poderosa para superar todos os meus inimigos infalivelmente" 
Nós lemos no Antigo Testamento do Senhor, do Egito para a Terra Prometida, conduziu 
vosso povo durante o dia com uma nuvem em forma de coluna, e de noite com uma 
coluna de fogo (Ex. 13, 21). Nesta coluna em forma de nuvem e nesta coluna em forma 
de fogo, diz Richard de St. Lawrence, Maria é figurativa e vossos dois escritórios que 
exerçam 

constantemente para o nosso bem, como nuvem nos protege do calor da justiça divina, e 
como o fogo nos protege dos demônios. É como um pilar de fogo, diz o santo, porque, 
como a cera se derrete diante do fogo, assim os demônios perdem a sua força diante da 
alma, muitas vezes confia Maria e é devota de imitar. 

Maria é o nome da vitória sobre o mal 

"Como os demônios tremem São Bernardo diz só de ouvir o nome de Maria!" "O nome 
de Maria a cada joelho se dobra. E os demônios não só medo, mas ouvir isso quiver voz 
de terror. " "Assim como os homens, diz Thomas a Kempis, cair no chão com medo 
quando ouvirem o barulho de um trovão nas proximidades, e derrubaram os demônios 
cair quando ouvem nomeação de Maria". Que vitórias maravilhosas sobre vossos 
inimigos obtiveram devotos de Maria, com apenas invocando o nome dele! Então bateu 
Santo Antônio de Pádua, e da Santíssima Henry Suso, assim como muitos outros 
amantes de Maria. Relações referem missões do Japão aconselhou os cristãos muitos 
demônios foram apresentados na forma de feras que ameaçam e assustam, mas ele 
disse-lhes: "Eu não tenho armas para assustar vós, se permitido pelo Todo-Poderoso, 



fazei de mim conforme vós vai. Mas, sim, eu tenho em minha defesa os doces nomes de 
Jesus e de Maria ". Apenas disse isso quando a voz desses nomes horríveis a terra se 
abriu e engoliu os espíritos orgulhosos. San Anselmo diz que sua experiência de ter 
visto e conhecido muitas pessoas que nomear Maria tinha sido livre de perigos. 
"Glorioso e admirável é o teu nome, ó Maria! São Boaventura exclama. Aqueles que 
falou na hora da morte, não tenha medo, porque os demônios, para ouvir, ao ponto de 
deixar tranquila a alma. " Muito glorioso e majestoso é o teu nome, ó Maria, daqueles 
que se lembram de pronunciá-lo na hora da morte não tenho medo do inferno, pois os 
demônios, que ouvem nomeação Maria instantaneamente e muito menos que alma. Ele 
acrescenta que a terra santa é temido inimigos em um grande exército bem armado, 
como os poderes do inferno para o nome de Maria e sua proteção. "Vós, senhora, diz 
St.-Germain, com a simples invocação do teu nome aos teus servos garante muito 
poderosa contra todos os assaltos do inimigo. 

Maria ajuda a superar qualquer tentação 

Ah! Se as criaturas tiveram o cuidado de invocar o nome de Maria com confiança, nas 
tentações, certamente, nunca cairia. Sim, porque, como o Bem-aventurado Alan, ao 
ouvir este nome sublime escapa do inferno e do inferno treme. "Satanás treme e foge l 
inferno quando eu digo: Ave Maria". Também revelou a mesma rainha Santa Brígida 
que os pecadores ainda mais perdidos e mais distantes de Deus e possuído pelo diabo 
foge assim o inimigo sentir que eles chamam de sua real vai ajudar a consertar o 
poderoso nome dele. Mas ele acrescentou que os demônios Senhora, se a alma não é 
alterado e não joga si o pecado de contrição, e ainda possui o vosso retorno em breve. 

Maria assiste a um devoto de sua 

Em Reischersperg viveu Arnoldo, cânone devoto regular da Santíssima Virgem. Sendo 
a morrer recebeu os sacramentos e religiosa implorou para ele não abandonar 

nesse transe. Apenas disse isso, em vista de tudo começou a tremer, ficou perturbado 
vosso olhar e coberto de suor frio, começando a arfar: "Vós não vê os demônios querem 
arrastar-me para o inferno?" E depois chorou "Irmãos, para me invocar a ajuda de 
Maria, eu confio que vai me dar a vitória." Ao ouvir isso, comecei a rezar a ladainha da 
Virgem, dizendo: Santa Maria, rogai por ele, o moribundo disse: "Repita, repita o nome 
de Maria, eu me sinto como se eu estivesse no tribunal de Deus." Ele parou por um 
breve tempo e depois exclamou: "É verdade que eu fiz, mas eu também fiz penitência". 
E voltando-se para a Virgem pediu: "Ó Maria, vou economizar se vós me ajudar." 
Então os demônios deu um novo assalto, mas ele defendeu-se com o sinal da cruz com 
um crucifixo e invocando Maria. Isso aconteceu durante toda a noite. Finalmente, a 
chegada da manhã, e bastante sereno, Arnold disse: "Maria, minha mulher e meu 
refúgio, ficou-me o perdão ea salvação". E olhando para a Virgem, convidando-o a 
seguir, ele disse: 
"Eu estou vindo, Senhora, eu vou." E fazendo um esforço para sentar-se, incapaz de 
acompanhar a 



corpo, suspirando baixinho seguiu com a alma, enquanto esperamos para a glória 
abençoado. 

ORAÇÃO PARA O PERIGO 

Maria, minha esperança, olhar para os vossos pés para um pobre pecador 
muitas vezes por causa de me escravo do mal. 
Eu admito que eu deixe a batida inimigo 
para não vir a vós, meu refúgio. Se vós tiver sempre e sempre recorreu a contar, nunca 
caíram. 

Espero, Senhora e Mãe, passaram-lhe mal e que Deus vai me perdoar. 
Mas temo cair em suas cadeias. 
Eu sei que meus inimigos querem perder 
e me preparar novos ataques e tentações. Ajudá-lo, minha rainha e meu refúgio. 
Mantenha-me sob sua proteção, não desista novamente eu vejo um escravo do pecado. 

Eu sei que sempre que vós chamar me ajudar a ser vitorioso. 
Santíssima Virgem, 
vós sempre se lembra de mim, 
principalmente para atender no campo de batalha, não invocar vós parar 
dizendo: "Maria, ajuda-me, ajuda-me, Maria." 

E quando a hora da minha morte, minha rainha, ajudar-me, em seguida, como sempre; 

feixe-se lembrar que eu te invoco com a boca eo coração com mais freqüência para, 
expirando 
com o vosso nome doce em meus lábios e ao vosso Filho Jesus, 
pode ir para abençoar e te louvo 
não separar de vós 
por toda a eternidade no paraíso. 

Amen. 

Capítulo V 

MARIA, nosso Mediador 

Para vós nossos suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas que eu 
Nossa necessidade de a intercessão de Maria para salvar 



Maria intercede por nós 

O invocar e rezar aos santos e, especialmente, a Rainha de todos os Santos, Virgem 
Maria, a fim de obter a graça de Deus não é apenas legal, mas é útil e santo, e é verdade 
de fé definida pelos Conselhos contra hereges que condenam como algo prejudicial à 
Jesus Cristo, que é nosso único mediador. Mas se um Jeremias reza depois de sua morte 
em Jerusalém (2M 15, 14), se os anciãos do Apocalipse apresenta a Deus as orações dos 
santos, se São Pedro promete aos discípulos recordá-los após a sua morte, se St. Stephen 
orar por vossos perseguidores, se São Paulo ora para vosso companheiro-se, em suma, 
que os santos a orar por nós, por que não vamos para implorar os santos para interceder 
em nosso favor? 
Que Jesus Cristo é o nosso único mediador justamente merecer, porque nós 
obtido a reconciliação com Deus, que nega isso? Mas, por outro lado, é uma impiedade 
para negar que Deus tem o prazer de conceder as graças pela intercessão dos santos, 
especialmente Maria, sua Mãe, a quem Jesus amava e honrado em vê-lo por nós. Sabe-
se que a honra dada à mãe é em homenagem ao filho. "Glória dos filhos são vossos 
pais" (Provérbios 17: 6). Assim St. Bernard diz: "Não há dúvida de que tudo o que nos 
dá a honra da mãe, a criança pertence." Ele obscurece a glória do filho, que elogia a 
mãe, porque quanto mais vós louvar a mãe, mais honramos a criança. E St. Ildefonso 
diz toda a honra dada à Rainha Mãe é tributado à rei criança. Sem dúvida que pelos 
méritos de Jesus Cristo deu a Maria toda a autoridade para ser o mediador da nossa 
salvação, não a nossa Senhora mediador pela estrita justiça, mas pela graça de Deus, 
intercedendo, como diz São Boaventura: "Maria é o intercessor mais fiel de nossa 
salvação. " E São Lourenço Justiniano: "Como é que vai ser cheio de graça, que é a 
escala do paraíso, a porta do céu e sinceramente mediador entre Deus eo homem?" 
Assim, adverte-nos muito bem quando Anselm rezar à Virgem Santíssima para obter 
graças não a desconfiar da misericórdia divina, mas acima de tudo, 

desconfiança de nossa própria indignidade, e recomendamos a Maria que a sua 
dignidade suprirá a nossa miséria. 

Maria e devoção a ela que são indispensáveis 

Que o recurso a Maria é muito útil e coisa santa não se pode duvidar, mas aqueles que 
não têm fé. Mas o que eu quero provar é que a intercessão de Maria é necessária para a 
nossa salvação; necessário, não de forma absoluta, mas moralmente, propriamente 
falando. E eu digo que esta necessidade decorre do mesmo Deus, que quer que todas as 
graças dispensa que passam pelas mãos de Maria, como St. Bernard diz que julgamento 
e comum entre os teólogos e doutores, como diz o autor O reinado de Maria. Esta frase 
sustain Vega, Mendoza Paciuchelli, Séñeri, Poire, Crasset e inúmeros autores. O P. 
Natal Alexander, autor certamente muito procurado em proposições titulares, alegando 
ser a vontade de Deus que todos devem esperar agradecer por Maria. "Quem são suas 
palavras-quer toda a esperança é real, mas pedindo a poderosa intercessão da Virgem 
Mãe quando invocamos como deveria". Ele cita a confirmar o famoso ditado de São 
Bernardo: "Esta é a sua vontade, que conseguimos tudo por Maria". A mesma sensação 



de que o P. Contenson, que explica as palavras de Jesus na cruz para St. João: "Eis a tua 
mãe", acrescentando: "Como se dissesse: nenhuma parte do meu sangue, se não fosse a 
intercessão de minha mãe. As feridas são fontes de graças, mas ninguém vai vossos 
torrents mas canalizada através de Maria. João, meus seguidores, mais vós será amado 
por mim, o mais amor ". 
Esta proposição de que alguns bens que recebemos do Senhor vem a nós por meio de 
Maria não agrada a determinado autor, que, além disso, que ele fala com nenhum pouco 
de piedade e doutrina da verdadeira e falsa piedade, no entanto, falar de devoção à Mãe 
de Deus é muito mesquinho em reconhecer esta glória, que estão dispostos a proclamar 
St. Germain, São João Damasceno, Santo Anselmo, São Boaventura, Santo Antonino, 
São Bernardino de Siena, o venerável abade de Celles e muitos outros médicos que 
tenham tido nenhuma dificuldade em dizer que, para que, pela intercessão de Maria não 
é apenas útil, mas necessário. Diz o mencionado 
autor que tal proposição de que Deus não dá graça, mas por meio de Maria é uma 
hipérbole da boca dos santos para fervor exagerado, o que, 
falando, só queria dizer que, tendo recebido por Maria a Jesus Cristo, para o vosso 
receber todos os méritos da graça. Caso contrário, diz ele, seria um erro acreditar que 
Deus não pode conceder as graças, sem a intercessão de Maria, como o apóstolo diz que 
temos um só Deus e um só Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo (1 Tm 2 3). 
Tanto que o autor diz. 
Mas, com sua permissão, vou responder com a mesma doutrina ensinada em vosso livro 
que 
é a estrita justiça mediação e outras mediação da graça por meio de intercessão. É muito 
diferente de dizer que Deus não pode, para dizer que Deus não deseja conceder as 
graças, sem a intercessão de Maria. Alegremente confessar que Deus é a fonte de todo o 
bem e Senhor absoluto de todas as graças, e que Maria é uma criatura que tudo o que 
recebeu pela graça de Deus. Mas quem pode negar que ela é eminentemente razoável e 
conveniente dizer que Deus, para exaltar essa maravilhosa criatura que honrou e amou 
mais do que todos os outros juntos, e que o Senhor, tendo escolhido Maria como Mãe 
de vosso Filho e Redentor de tudo, quer que todas as graças ser concedido o passe 
redimiu e serão distribuídos pelas mãos de Maria? Confesse que Jesus Cristo é o único 
mediador da justiça legitimamente mérito que mereceu a graça e salvação, mas afirmam 
que Maria é mediadora de graça e 

se tudo que vós recebe é através dos méritos de Jesus Cristo, porque ele chama, em 
nome dele, porque é que ficamos todos passar por sua intercessão. 
Não há nada nele que é oposto aos princípios sagrada, mas, pelo contrário, todas 
Isto está de acordo com o sentido da Igreja, que ela aprova orações nos ensina a virar 
constantemente a esta Mãe de Deus e chamada: Saúde dos enfermos, refúgio dos 
pecadores, a ajuda dos cristãos, a vida ea nossa esperança. A santa Igreja no Escritório 
das festas de Maria, aplicando palavras do livro da Sagrada Escritura nos dá a entender 
que, para ela Deus nos enche de esperança: "Em mim está toda a esperança de vida e da 
virtude" (Ecclo 24 , 25). Por Maria encontrar vida e salvação eterna: "Quem eu sou, 
encontrar vida e salvação alcançará do Senhor" (Provérbios 8: 35). E em outro lugar: 
"Aqueles que são guiados por mim, e não o pecado, claro que eu vou ter a vida eterna" 
(Ecclo 24, 30-31) todas as coisas que expressam a nossa necessidade de a intercessão de 
Maria. 



Maria na sensação dos médicos 

Este é o sentido em que eles dizem que muitos pais e teólogos santos, de que é justo 
dizer que, assim como o autor nomeado, que para exaltar Maria usou uma hipérbole, ou 
seja, o hype excessivo. Exagero e hipérbole são total exceder os limites da verdade, que 
não pode ser dito dos santos, que, ser, ter falado guiados pelo Espírito de Deus, que é o 
Espírito da Verdade. 
E permita-me fazer uma breve digressão para expressar meu próprio sentimento: 
quando um 
julgamento é de alguma forma honrosa à Santíssima Virgem, tem algum fundamento e 
não é contrária tanto à fé ou aos decretos da Igreja ou para a verdade, não, ou porque a 
sentença contradiz oposto também pode ser verdade, indica pouca devoção Mãe de 
Deus. Eu não quero pertencer ao número desses devotos mornas, nenhum deles queria 
ser meus leitores. Vamos, em vez do número daqueles que acreditam totalmente e 
firmemente tudo o que está na glória de Maria, porque, como o abade Rupert, um dos 
maiores presentes que podemos dar a essa mãe acredito firmemente que é de sua 
grandeza. 
E, embora não houvesse outro motivo, apenas para remover o medo de ultrapassar os 
louvores de Maria, Santo Agostinho diz, que por muito louvor a Maria todo ser pouco 
para o que ela merece por causa de sua dignidade como Mãe de Deus . Adicionar a 
autoridade da Santa Igreja nos faz rezar a missa de Nossa Senhora: "Bem-aventurado és 
tu, santa Virgem Maria, e mui digno de todo o louvor." 
Mas voltando ao nosso propósito e ver o que dizem os santos de nossa sentença. St. 
Bernard diz que Deus encheu Maria com todas as graças aos homens, por meio de 
Maria, para um canal de receber todos os bens. E o santo fez a reflexão que, no mundo, 
antes do nascimento da Bem-aventurada Virgem, não era para todos os homens, esse 
fluxo de graça, porque não havia este aqueduto almejada. Mas para isso foi dada Maria 
para o mundo, que através deste canal chegou agradecer-nos continuamente. 
Como Olofernes, a render-se a cidade de Betúlia, mandou cortar o aqueduto, bem como 
o demônio tenta pode fazer a alma devoção perdeu para a Mãe de Deus, porque 
cegou uma vez que este canal de graça, mais facilmente vai conquistar. "Considere-se, 
diz São Bernardo, com o carinho e devoção ao Senhor sempre recorrer a esta nossa 
Queen Maria com plena confiança em sua proteção, porque ele colocou a plenitude de 
todas as coisas boas, para que nele e através dele nós plena confiança e reconhecer que 
todos os bens de Deus vem pela mão de Maria. O mesmo Santo Antonino diz: "Porque 
do céu 

Como vem de graça para o mundo ". Todas as misericórdias que isentam os homens 
todos vêm pela mão de Maria. 

Maria é como a lua eo portão do céu 

Isso é chamado de Lua, pois, como São Boaventura, como a lua é intermediário entre a 
Terra e os corpos celestes, e que recebe transmissões los para o chão, ea Virgem é a 
rainha colocado entre Deus e nós, e Nós espalhamos sua graça. " Como a Lua está entre 
a Terra eo sol, e tudo o que ele recebe ele reflete sobre a terra e influências celestes 



Maria recebe a graça do dom divino para a transmissão para aqueles que vivem na terra. 

Por isso, também é chamada de Porta do Céu Igreja: "Feliz portão do céu!" 
porque, como St. Bernard pensa o mesmo, e toda a graça rescrito comandado pelo rei 
passa a porta de vosso palácio, e sem graça vem do céu para a terra, sem passar pelas 
mãos de Maria ". São Boaventura também diz que Maria é chamada a porta do céu 
porque ninguém pode entrar no céu sem passar pela Maria, que é como a porta. 
No mesmo sentido, diz São Jerônimo, ou, como outros dizem, um ex-escritor, autor 
o sermão da Assunção, e que caminha entre as obras de São Jerônimo. Ele diz que em 
Jesus Cristo é a plenitude da graça e no cabeçalho, que então difunde-se para os 
membros, quem somos nós, todas as substâncias vitais, ou seja, a ajuda divina PATRA 
alcançar a salvação eterna. E Maria é a mesma plenitude como no pescoço pelo qual 
essas substâncias vitais são repassados para os membros. "Em Cristo é a plenitude da 
graça na cabeça, influenciando, em Maria, como no pescoço que uma transfusão". O 
mesmo é confirmado por São Bernardino de Siena, que explicou mais claramente esse 
pensamento, dizendo que por meio de Maria são transmitidas aos fiéis, que são o corpo 
místico de Cristo, todas as graças da vida espiritual de Cristo até o nosso cabeça. 

Maria, tesoureiro agradecimento, deu-nos Jesus 

San Buenaventura atribui a razão para isso dizendo: "Desde que eu estava no ventre da 
Virgem toda a natureza divina, atrevo-me a dizer que esta Virgem adquirido como certa 
jurisdição no derramamento de todas as graças, tendo emanado de vosso peito, como 
um oceano da divindade, os rios de todas as graças ". O mesmo, em palavras mais 
claras, diz São Bernardino de Sena: "Desde o momento em que a Virgem Maria 
concebeu em vosso seio o Verbo de Deus, tornou-se, por assim dizer, uma certa 
jurisdição sobre todos os dons do Espírito Santo a fim de que nenhuma criatura obteve 
ou obterá qualquer graça de Deus, mas para a Mãe piedosa fazer essa distribuição. " 
Richard de São Victor diz igualmente que, quando Deus quer favorecer nenhuma de 
Suas criaturas, vós quer que tudo passa pelas mãos de Maria. Portanto, o venerável 
abade de Celles exorta todos a recorrer a este tesouro de todas as graças, como ele 
chama, porque só através delas o mundo e os homens existem para receber tudo de bom 
que pode esperar. 
Então, é claro que estes santos e escritores, dizendo que todas as graças 
chega até nós por meio de Maria, não tinha a intenção de apenas dizendo que isso é por 
causa de Maria recebemos Jesus Cristo, como o autor acima citado, mas também 
garantir que Deus, depois de nos ter dado Jesus Cristo, quer lá passarão a ser 
dispensados foram dispensados e ser dispensado aos homens até o fim dos tempos, 
todos absolutamente ser dispensado pelas mãos e pela intercessão de Mara. 

Assim, conclui Suarez, é o sentido universal da Igreja, que a intercessão de Maria não 
só é útil para nós, mas absolutamente necessária. Necessário, não é absolutamente 
necessário, porque só através de Jesus Cristo é absolutamente necessário, mas por 
necessidade moral, porque ele sente a Igreja, como diz São Bernardo, que Deus 
determinou que toda a graça nos é dada por meio de Maria: "Não Deus queria ter nada 
que não passe pelas mãos de Maria ". E antes de São Bernardo e Santo Ildefonso 
afirmou dizendo a Virgem: "Ó Maria, o Senhor decretou confiar em suas mãos toda a 



propriedade que forneceu subsídio para os homens e, portanto, confiada a vós todos os 
tesouros e riquezas da graça ". Por esta razão, São Pedro Damião diz que Deus não se 
tornou homem, sem o consentimento de Maria, o primeiro, que ele deveria ficar tudo 
muito grato, o segundo é entender que a vontade da Virgem confiou a salvação de 
todos. 
San Buenaventura, considerando as palavras de Isaías: "Porque brotará um rebento do 
tronco de Jesus e um ramo das suas raízes. Repousará sobre ele, o Espírito do Senhor 
"(Is 11, 1-2). Ele diz que estas belas palavras: "Aquele que quiser obter a graça do 
Espírito Santo, encontrar a flor na haste. Para a vara, a flor, ea flor se aproxima de Deus 
". Quem quiser adquirir a graça do Espírito Santo, para buscar a flor na haste, ou seja, 
Jesus em Maria, como para o pessoal chegou ao flor e encontrar Deus. Ele acrescenta 
ainda: "Se vós quiser obter essa flor, 
orações derrubado com ramo de flores holding ". Dicas em vosso favor, com a haste em 
oração 
qual é a flor e obter. No Sermão da Epifania, o Doutor Seráfico, diz comentando as 
palavras: "Eles encontraram a criança com sua mãe" (Mt 2, 11): "Jesus nunca encontrar, 
mas com Maria e por Maria. Em vão procuramos alguém sem olhar com Maria ". San 
Ildefonso disse: "Eu quero ser um servo do Filho, e do Filho, será servo, que não é a 
mãe, então eu aspirar a ser um servo de Maria". 

EXEMPLO 

Convertido para não renegar Maria 

O Belovacense e Cesareo referem-se a um jovem nobre, por vossos vícios, ele foi 
reduzido para rico como vosso pai lhe havia deixado a tal pobreza que precisava 
implorar por comida. Ela se mudou para longe, onde não era conhecida por não ser tão 
envergonhado. No caminho, ele encontrou 
com um velho servo de vosso pai, que, ao vê-lo tão angustiado pela pobreza em que ele 
disse que tinha caído não desanimar porque ele poderia relacioná-la com um príncipe 
que fornecer tudo. 
O velho servo tornou-se um feiticeiro malvado. Um dia ela o levou para o infeliz jovem 
e levou-o através de uma floresta à beira de um lago, onde ele começou a falar com 
uma pessoa invisível. O jovem perguntou quem ele estava falando. Ele disse que com o 
diabo, e viu o horror do jovem tentou encorajá-lo a não ter medo. Ele continuou falando 
com o diabo: "Senhor, disse ele, este jovem é reduzido para os extremos e quer voltar 
para sua antiga posição." "Quando vós quer me obedecer", disse o inimigo irá torná-lo 
mais rico do que antes, mas primeiro tem que negar a Deus. " Antes dessa proposta foi 
horrorizou o jovem mago, mas porra instigada por ele e renegou fez Deus. "Mas isso 
não é suficiente", disse o demônio, também é necessário entregar a Maria, porque ela é 
a que causa mais prejuízos. Quantos de nós começou fora de mão e conduz a Deus para 
salvá-los! "" O que eu renegar a minha mãe? Claro que não! , Exclamou o jovem. Ela é 
toda a minha esperança! Prefere ir implorando toda a minha vida! "E o jovem saiu 
correndo daquele lugar. 

Na virada aconteceu de passar por uma igreja de Maria. Entrou o jovem desconsolado, 



adorando a sua imagem começou a chorar amargamente e pedir a Santíssima Virgem 
que vós obtenha o perdão dos vossos pecados. E eis que, Miriam, a partir de sua 
imagem começou a orar para o vosso Filho para que infeliz. Jesus disse: "Mas se é um 
ingrato, minha mãe me deserdou." Mas, como Maria guardava implorando, finalmente 
disse: "Mãe, eu nunca negou nada para ser perdoado, porque vós me perguntar." 
Tudo isso eu estava assistindo Mr. providencialmente tinha comprado a propriedade do 
jovem. E, vendo a piedade de Maria com o pecador, e como ele tinha uma filha única 
deu-a como sua esposa, tornando herdeiro de todos os vossos bens. E assim o jovem se 
recuperou, graças a Maria, a graça de Deus e aos bens temporais. 

ORAÇÃO PARA PEDIR O AMOR DE DEUS 

Que esperança da salvação e da vida eterna que o Senhor me dá 
que me foi dada por Sua misericórdia 
tal confiança na ajuda de sua mãe, mesmo que por meus pecados 
Eu fiz e que eu merecia infortúnio condena fatal. 
Agradeço a Deus ea minha Maria de proteção se dignou 
me tomar sob sua asa, 
como evidenciado por tantas graças 
como eu recebi através dele. 

Sim obrigado, Mãe, muitos bens que vós tenha me dado. 
Rainha minha, quantos perigos que entreguei! 
Muitas luzes e misericórdias de Deus que eu alcancei! 
Qual atenção ou que benefícios 
ter recebido de mim 
de modo que vós insiste em me favorecer? 
Apenas a sua bondade é o único que se move. 

Apesar de dar para o meu sangue e minha vida seria um pouco coincide com o que eu 
devo, 
que vós me livrou da morte eterna 
e vós recuperou a graça de Deus, como eu confio. De ti vem, eu sei, toda a minha 
felicidade. 
Minha senhora, eu faço o que eu tenho que fazer 
é o louvor vós e te amo. 
Recebe o afeto de um pobre pecador 
vós está no amor com sua bondade. 

Se o meu coração não é digno de amor, cheio de afetos terrenos, 

cámbiamelo, em vosso poder para fazê-lo. 
E então me unir ao meu Deus de tal maneira que não pode ser separado do vosso amor. 
Isso quer de mim, a amar o vosso Deus e por isso peço que vós, eu te amo 



e sempre amá-lo, que desejam nada mais. II 

Continua o mesmo assunto 

Maria, cooperadora em nossa redenção 

St. Bernard diz que, como um homem e uma mulher cooperou para nossa ruína, e um 
homem e uma mulher devem cooperar para a nossa loja, e estes eram Jesus e sua mãe 
Maria. "Sem dúvida, o santo diz que Jesus Cristo, apenas o suficiente para resgatar, mas 
foi mais consistente do que a nossa loja quando os dois sexos estiveram presentes do 
que tinha sido quando a queda". Portanto, Santo Alberto Magno chamadas Maria 
justamente colaborador na redenção. E ela mesma revelou a Santa Brígida que, como 
Adão e Eva o fruto proibido vendidos para o mundo, ela com vosso filho com um 
coração resgatado do mundo. Bem que Deus poderia criar o mundo do nada, diz St. 
Anselm, mas depois de ter falhado o mundo pela culpa, Deus não quis corrigi-lo sem a 
cooperação de Maria. "Aquele que pode fazer tudo a partir do zero, sem Maria não 
corrigi-lo." 
Em três caminhos, diz Suarez, tem colaborado Mãe de Deus para nossa salvação: em 
primeiro lugar, tendo ganho com mérito congruente a Encarnação do Verbo e, segundo, 
ter rezado muito para nós, e em terceiro lugar, tendo oferecido todo o coração a sua vida 
Filho para nossa salvação. E precisamente por isso que o Senhor estabeleceu que ter 
cooperado Maria com muito amor para o bem dos homens, e com tanta glória para a 
salvação de todos, todo mundo tem salvação através dele. 
Maria é chamado o colaborador da nossa justificação, porque ela confiou tudo graças a 
Deus que dispensamos. Assim diz São Bernardo, todos os homens, 
passado, presente e vir, deve ver Maria como um meio para alcançar a salvação e 
negociando o mesmo para todas as idades. 
Jesus diz que ninguém pode encontrá-lo se antes de vosso Pai Eterno atrai-lo com sua 
graça divina. "Ninguém vem a mim se meu Pai não o trouxer". "Então, agora, como 
Richard de São Victor diz Jesus de Sua Mãe: Nenhum vir a mim se minha mãe chama-
lo com suas orações." Jesus é o fruto de Maria, Isabel disse: Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto do teu ventre "(Lc 1, 42). E quem quer a fruta tem que ir 
para a árvore. Quem ama Jesus deve ir a Maria, e que Maria é certamente também 
encontra Jesus. Santa Isabel, quando viu a Santíssima Virgem veio visitá-la em sua casa, 
sem saber como agradecer a tanta humildade, exclamou: "Onde me que a mãe do meu 
Senhor venha me visitar?" (Lc 1 
43). Quando eu merecia vir a mim a mãe de meu Deus? Mas como! Não sabia que 
Elizabeth tinha voltado para casa não só a Virgem Maria, mas Jesus também? E então, 
por que é declarado indigno de receber a Mãe, e não antes, que o Filho veio visitar? 
Como bem entendido que quando o santo Maria também estava vindo para Jesus! E isso 
foi o suficiente para agradecer a Mãe sem nomear o Filho. 

Maria, cooperadora em nossa salvação 

"É como os navios mercantes, trazendo o sustento longe" (Provérbios 31, 14). Maria é o 



navio de sorte que nos trouxe do céu à terra a Jesus, o pão vivo que desceu do céu para 
nos dar a vida eterna, como ele mesmo diz: "Eu sou o pão vivo que desceu do céu, o que 
comer deste pão viverá eternamente "(Jo 6, 51-52). É o que diz Richard de San Lorenzo, 
no mar do mundo são perdidos a cada ano, que não estão dentro deste navio estiver 
protegido por Maria. Ele acrescenta: "Como podemos ver enrolando ondas do mar, é 
preciso gritar para Maria: Senhora! Salva-nos, estamos perecendo! Sempre que eu vejo 
vós em perigo de se perder nas tentações e paixões más, que recorramos a Maria, 
gritando: "Em breve, Maria, nos ajudar, nos salvar, se vós quiser ver a gente perdeu." 
Note-se que este autor não tem nenhum escrúpulo em dizer a Maria: "Salva-nos, que 
perecemos", como tendo dificuldade em fazê-lo muitas vezes refutado o autor, que visa 
proibir dizem que a Virgem para nos salvar, ele diz que a única coisa que salvá-la de 
Deus. Mas se um homem condenado pode pedir a favorita do rei 
vida para salvá-lo articulado com o príncipe, por que não deveríamos ser capazes de 
dizer à Mãe de Deus para nos salvar impetrándonos a graça da vida eterna? São João 
Damasceno teve 
dificuldade em dizer à Virgem: "Rainha inocente e puro, salve-me, salve-me da 
condenação eterna." San Buenaventura e chamou a Maria: "Oh salvação de todo aquele 
que chamam de" A Santa Igreja aprova o que chamamos de "problemas de saúde". E 
teremos escrúpulos em pedir para nos salvar, mesmo que, como diz um autor, ninguém 
mas ela abrir a porta da salvação? Antes de St. Germain disse: "Ninguém está salvo, 
mas para vós", e se refere a Maria. 
Mas vamos olhar para outros santos da necessidade que temos para a intercessão de 
San Cayetano disse que a gloriosa graça que buscamos, mas não conseguiu, sem a 
intercessão de Maria. E Santo Antonino confirma lindamente, dizendo: ". Aquele que 
não pede, tentar voar sem asas" Aquele que pede e busca atingir as graças, sem a 
intercessão de Maria, pretende voar sem asas, porque, como disse Faraó a José: "Em sua 
mão é a terra do Egito" (Gn 47, 6), e como tudo o que ele recorreu a pedir ajuda lhes 
disse: "Ide a José", por isso, quando pedimos a graça de Deus a Maria nos diz: "Ide a 
Maria". E ele decretou, diz São Bernardo, não conceder qualquer graça, mas pela mão 
de Maria. É o que diz Richard de San Lorenzo: "Nossa salvação está nas mãos de 
Maria, para que nós, os cristãos serão capazes de dizer muito melhor do que os egípcios 
disseram a José: Nossa salvação está na sua mão." O mesmo acontece com o Idiota 
venerável: "A nossa salvação está na sua mão." O mesmo, ainda mais vigorosamente, 
Cassiano: "a salvação de todo o mundo depende das incontáveis favores de Maria". O 
protegido Maria salvo, o que não é protegido está perdido. San Bernardino de Siena diz: 
"Senhora, já que vós é o dispensador de toda a graça ea graça da salvação só pode vir 
até nós a partir do vosso lado, isso significa que a nossa salvação depende de vós." 

Maria nos atinge perseverança 

Por esta razão, ele tinha a dizer de Richard St. Lawrence como uma pedra cai de 
imediato, se vós tirar a terra que o sustenta, e uma alma, retirou a ajuda de Maria, a 
primeira queda no pecado e no inferno. Boaventura acrescenta que Deus não irá nos 
salvar sem a intercessão de Maria, e que, como uma criança não pode viver se a mãe 
não tem, para que todos, se Maria não consegue protegê-lo, ele não pode salvar. Assim, 
exorta: "Certifique-se de que a sua alma tem sede de devoção a Maria, preservá-lo para 
sempre e não deixá-la, para finalmente chegar a entrar em 



céus sua bênção maternal. " E diz St. Germain: Quem conhece a Deus, mas vós, ó Maria 
Santíssima? Quem estaria livre de perigo? Quem iria ficar engraçado se não fosse por 
vós, Mãe de Deus, Virgem e Mãe, cheia de graça? Estas são as belas palavras: "Não há, 
ó Santíssima, que torna-se notícia de Deus, mas vós, quem vem para salvá-lo para vós, 
Mãe de Deus, aquele que está livre dos perigos, mas para vós, Madonna Mãe e ninguém 
recebe um dom de Deus, mas vós, cheia de graça ". Se vós não limpar o caminho, 
ninguém estará livre das mordidas de paixão e pecado. 

Maria é o caminho para Jesus 

Assim como não temos acesso ao Pai eterno, mas através de Jesus Cristo e St. Bernard 
diz, não temos acesso a Jesus, mas por meio de Maria. E esta é a bela razão, diz São 
Bernardo, o Senhor deu todos sejam salvos pela intercessão de Maria, para que por 
intermédio de Maria receber o Salvador que nos deu por meio de Maria. Então 
chamamos a Mãe da graça e da salvação. O que seria de nós - St. Germain-pergunta, 
qual seria a graça para nos salvar, se abandonases, Maria, vós é a vida dos cristãos? 
Mas as respostas que refutam autor: Se todos passam por Maria, para implorar o 
intercessão dos santos, eles vão ter que recorrer a Maria para obter para eles através de 
sua intercessão 
obrigado? Mas isso, diz ele, ninguém acredita ou o que sempre sonhou. Como acreditar, 
eu respondo, eu não vejo nenhum erro ou inconveniente. Que problema há em dizer que 
Deus, para honrar a sua 
Rainha Mãe sendo que consiste de todos os santos e todas as graças que querem ser 
distribuído através de suas mãos, eles também querem recorrer santos sempre agradecê-
la por vossos devotos? Quanto a dizer que ninguém sonhou, eu acho que eles têm 
explicitamente São Bernardo, Santo Anselmo, São Boaventura e, com eles, Suarez, e 
tantos. "Em vão, diz São Bernardo, é rezar aos santos, se eles não ajudam." Seria vão 
procurar outros santos alguma graça, se Maria não interpor para prendê-lo. Neste 
sentido, o autor explica que a passagem de David: "peço o vosso rosto olhando para 
todos os ricos da terra". Os ricos deste grande povo de Deus são os santos, que quando 
querem implorar alguma graça para qualquer devoto dele, todas confiada Maria para 
obtê-lo. Então bem disse Pe. Suarez: Nós oramos aos santos que são nossos 
intercessores com Senhora e Queen Maria como ela é. Entre os santos não costumam 
usar alguns como intercessor com o outro, porque todos são da mesma ordem. Mas os 
outros santos usam a intercessão de Maria como Rainha. 
Este é precisamente o que deu São Bento St. Frances de Roma, como lemos no P. 
Marchese. O santo apareceu para ele e, tomando-a sob sua asa, ele prometeu ser vosso 
advogado antes de a Mãe de Deus. Em confirmação disto, acrescenta St. Anselm falar 
com a Virgem: "Senhora, tudo que vós pode obter a intercessão de todos os santos, 
unidos a vós, então vós pode começar sua intercessão sem a sua ajuda. Por que? Por que 
vós é tão forte? Porque nada, mas vós é a mãe do nosso Salvador, mulher de Deus que 
vós é a Rainha do céu e da terra. Se vós não falar em nosso nome, não há santo que 
intercede por nós e nos ajude. Se vós calar a boca, nenhuma ajuda, nenhuma chamada. 
Mas se vós se mover para orar por nós, todos vão para orar e ajudar. " Todos os Santos 
tentará interceder por nós e nos ajude. Séñeri, em vosso livro dedicado a Maria, 
aplicando-se a Santa Igreja a Maria as palavras de sabedoria: "Eu fiz tudo sozinha 
transformando o céu" (Ecclo 24, 8), disse que, como a primeira esfera com vosso 



movimento faz eles se transformam todos os outros, por isso, quando Maria mudou-se 
para orar por um paraíso alma faz toda a colocar a orar com ela. 

Também 

São Boaventura diz que agora comandos como rainha, isto é, todos os anjos e santos 
que acompanham e se juntar a ela em todas as suas orações. 

Maria é a nossa esperança comum em Deus 

Assim, pode-se entender por que a Santa Igreja nos manda chamar e saudar a Mãe de 
Deus com o nome da nossa esperança: Salve, a nossa esperança! O rebelde Lucero disse 
que não poderia afirmar que a Igreja de Roma bateu em Maria, uma criatura, a nossa 
esperança ea nossa vida, porque, segundo ele, só Deus e Jesus Cristo como nosso 
mediador, nossas esperanças são, mas sim Deus amaldiçoa que põe sua confiança nas 
criaturas, como diz Jeremias: "Maldito o homem que confia em outro homem" (Jr 17, 
5). Mas a Santa Igreja nos ensina a confiar em todas as ocasiões chamar Maria e nossa 
esperança. Salve, a nossa esperança! 
Aquele que põe sua confiança em Deus qualquer criatura certamente é amaldiçoado por 
Deus, porque ele é a fonte eo dispensador de todos os bens, ea criatura, sem Deus, nada 
e nada pode dar. Mas, se o Senhor quiser, como temos mostrado, que todos passam por 
Maria como um canal de misericórdia, então podemos e devemos dizer que Maria é a 
nossa esperança, porque através dele que recebemos a graça de Deus. E, portanto, St. 
Bernard chamou toda a sua razão de nossa esperança. O mesmo João Damasceno disse 
que quando se fala com a Virgem lhe disse: "Em vós eu coloquei a minha esperança de 
completar e dependem, meus olhos em vós." Senhora, em ti ponho toda a minha 
esperança e espero com toda a minha salvação lhe interessam. St. Thomas diz no livro 
que Maria é a oitava toda a esperança de nossa salvação, a esperança de vida. Santo 
Efrém professa que "nenhuma confiança em nós que não seja vós, ó Virgem sincero. 
Proteja-nos e manter-nos sob as asas da tua misericórdia. " Receba nós, vem dizer-lhe, 
sob sua proteção, se vós quer ver nos salvou, e que não temos nenhuma esperança de 
vida eterna, mas através de vós. 
Conclua dizendo com São Bernardo: "Vamos tentar adorar com todo o amor em nosso 
coração esta Mãe de Deus, Maria, pois esta é a vontade de Deus, que quer que todos os 
benefícios que recebemos de sua mão." Por isso, pediu ao santo para alguma graça 
quando queremos tentar confiar a Maria e confiança passar por eles: "Vamos buscar a 
graça, mas vamos procurar através de Maria", porque, diz o santo, se vós não merece a 
graça que vós pergunte, sim, deve ter Maria, que irá transferir para o vosso favor. Ele 
adverte a todos o mesmo St. Bernard que tudo o que nós oferecemos a Deus em 
palavras ou ações, vamos tentar todos confiamos a Maria, se queremos que o Senhor a 
aceitá-la. 

EXEMPLO 

Por favor, Teófilo Maria 



É famosa história escrita por Eutiquiano Teófilo, Patriarca de Constantinopla, uma 
testemunha ocular dos acontecimentos, e é então designado por São Pedro Damião, São 
Bernardo, São Boaventura, Santo Antonino e outros nomeados pelo P. Crasset. 
Teófilo era o arcediago da igreja de Adana na Cilícia. Como estimado pelos fiéis que o 
amava por vosso bispo, mas ele, por humildade, ele se recusou. Mas quando eles tinham 
algum mal falsamente acusado e tendo sido deposto, ele concebeu tanta dor, cego pela 
paixão, estava em busca de um mágico judeu, para que Satanás vai evocar para vós 

auxiliar na sua desgraça. O diabo pediu que, se eu queria a sua ajuda, renegar Jesus e 
sua mãe Maria, e declarou em um documento assinado por sua mão. Teófilo assinou o 
documento abominável. 
No dia seguinte, o bispo, tendo reconhecido o mal feito, ele pediu desculpas e 
reintegrado no cargo. Desde então remorso Teófilo lacerado 
por sua enorme pecado, não fez nada mais do que lamentar. O que ele fez? Ele foi até a 
igreja e prostrado 
ao pé da estátua de Maria, chorando, disse: "Ó Mãe de Deus, eu adoro tê-lo desespero 
que são tão piedoso e que eu possa ajudar ..." E assim foi durante quatro dias antes da 
Santíssima Virgem, chorando e orando. 
E aqui na noite passada, apareceu a mãe de misericórdia e disse: "Teófilo, o que vós 
fez? Vós desistiu de minha amizade e de meu filho. Por quê? Porquê 
render-se meu inimigo eo vosso? "" Senhora Teófilo disse, me perdoe e me o perdão de 
vosso Filho. " E Maria, vendo a sua confiança, ele disse: "Calma, eu quero pedir ao meu 
filho para vós." Incentivada por este, Theophilus redobrou as lágrimas, suas orações e 
suas 
penitências, não longe da parte lateral da imagem. E mais uma vez eis que Maria lhe 
apareceu, o rosto sorridente e disse: "Teófilo, ânimo, eu apresentei as tuas lágrimas e 
preces a Deus e ele vai 
recebido e perdoado. De agora em diante vós será grato e fiel ". "Senhora, Theophilus 
disse, isso não é suficiente para total conforto. O inimigo está na posse desse ato 
perverso que eu assinei minha demissão para vós e vosso filho, vós pode me fazer voltar 
a ela ... Depois de três dias, Theophilus vigília, encontrado em vosso peito a escrita 
lamentável. 
No dia seguinte, enquanto o oficiante bispo na Igreja, na presença de todas as pessoas, 
Teófilo estava prostrado a vossos pés e disse-lhe o que aconteceu a chorar 
copiosamente, e deu-lhe a escrita maldita, que o bispo fez queimar imediatamente na 
frente de todos os fiéis, que não fez nada para chorar com alegria exaltando a bondade 
de Deus e A misericórdia de Maria em direção a esse grande pecador. Teófilo retornou à 
igreja da Virgem Maria, onde depois de três dias ele morreu cheio de feliz, agradecendo 
a Jesus e Sua Mãe Santíssima. 

ORAÇÃO PARA PROTEÇÃO DE ORDEM DE MARIA 

Rainha, Mãe de misericórdia para conceder graça 
a todos os que se voltam para vós 
com tanta generosidade porque vós rainha 



e com muito amor 
porque vós é uma mãe amorosa. 
Para vós que eu venha, pobres méritos e virtudes 
e profundamente em dívida para com a justiça divina. 

Maria, vós tem 
as chaves da misericórdia divina, não me deixe na minha miséria 
e não me deixe mentir na minha pobreza. 
Vós é tão generoso para todos 
e então usado para fornecer muito mais do que o que vós pede ... Ser igualmente 
generoso comigo. 
Proteja-me, Senhora, que é o que eu peço. 

Se vós me proteger, não temerei mal algum. Demônios não temer por vós é mais 
poderoso do que todo o inferno. 
Eu temo por meus pecados 
porque eu posso obter o perdão de todos os 
com uma palavra que vós diz ao Senhor. 
Temo que nem a ira de Deus 
se eu tiver vosso favor, 
com um apelo, porque o vosso é apaziguado. 

Se vós me lâmpadas solares 
Espero por tudo, porque eu posso fazer todas as coisas. 
Mãe de misericórdia, para ajudar pecadores colocar a sua alegria e glória; 
e socorro, se vós persistir. 
Eu sou um pecador, mas eu sou teimoso. Agora vós pode me ajudar, me ajudar. 
Eu me coloco inteiramente em suas mãos. 

Diga-me o que devo fazer para agradar a Deus, eu quero fazê-lo de forma rápida e com 
a sua ajuda. 
Maria, vós é minha Mãe, minha luz, meu conforto, 
refúgio e minha esperança. Amém, amém. 

Capítulo VI 

MARIA, nosso advogado 

Vire então, mais gracioso defender I 
Maria é um advogado que é capaz de salvar a todos 

Maria tem de ser a Mãe de Jesus 



Tão grande é a autoridade da mãe sobre a criança, apesar de serem reis e têm poder 
absoluto sobre todos no vosso reino jamais devemos fidelidade mães de vossos filhos. 
É verdade que Jesus, como no céu, sentado à direita do Pai, isto é, como explicado 
St. Thomas, mesmo como homem, por causa da união hipostática do Verbo, tem 
supremo domínio também sobre Maria. No entanto, sempre é verdade que ao mesmo 
tempo, viveu na Terra como nosso Redentor, que passam por um nacional de Maria, 
como diz Lucas: "E ele estava sujeito" (Lc 2, 51). Santo Ambrósio continua a dizer que 
Jesus, depois de ter decretado que Maria era a mãe dele, como Filho foi obrigado a 
obedecer. É o que diz Richard de San Lorenzo, que outros santos são ditas para 
obedecer a Deus, mas apenas 

Maria pode-se dizer que não só está sujeito à vontade de Deus, mas também Deus 
sujeitou a sua vontade. E quando as virgens são disse para seguir o Cordeiro por onde 
quer que vá (Ap 14, 4), da Virgem Maria, pode-se dizer que o cordeiro estava na terra 
de acolhimento para a sua protecção maternal. 
Por isso dizemos que Maria no céu, mas vós não pode enviar o Filho, no entanto 
suas orações são orações de uma mãe, e por isso muito poderoso para chegar o mais 
solicitado. Maria, 
São Boaventura diz, é com o vosso Filho o privilégio de ser extremamente poderoso 
para obter o que deseja. Precisamente o que estamos dizendo e considerar lento: Porque 
orações são orações de Mãe Maria. E por essa razão, diz São Pedro Damião, a Virgem 
pode como vós quer, então no céu e na terra, e pode até salvar incutir esperança aos 
desesperados. Por isso ele diz: "Para mim tenho dado todo o poder no céu e na terra, e 
nada é impossível para vós, vós pode até levantar a esperança desesperada de salvação." 
E, em seguida, acrescentou que quando a mãe pede a Jesus Cristo, o chamado altar 
misericórdia onde os pecadores obter o perdão de Deus, o Filho gosta tanto das orações 
de Maria e tem muito desejo de agradá-la, rezando para que ela parece comandar mais e 
parece implorar senhora de escravos. "Vós se aproxima do altar da reconciliação 
humano não só orar, mas o envio de mais de uma senhora de escravos, para que vosso 
filho não honra recusando-se qualquer coisa." Então, Jesus quer honrar sua amada mãe, 
ele honrou tanto para sua vida, para dar como solicitado ou desejado instantaneamente. 
Isto é o que St. Germain lindamente declara a Virgem disse: "Tu és a Mãe de Deus, 
onipotente para salvar os pecadores, e não tem necessidade de outra recomendação 
diante de Deus, porque vós é a Mãe da verdadeira vida." 

Maria intercede a Mãe de Deus 

"Quando a Virgem envia todos obedecem, até mesmo Deus." Vós não tem nenhum 
escrúpulo em dizer que São Bernardino de Siena, o que significa esta frase para as 
ordens de Maria todos obedecem, até mesmo Deus. O que significa que Deus realmente 
ouve suas orações como se fossem ordens. Portanto St. Anselm, conversando com 
Maria, ele diz: "O Senhor, ó Virgem Santíssima, eu levantei para que puro dom de que 
vós pode obter todos os possíveis graças aos vossos devotos, como sua proteção é 
onipotente" . "Sua ajuda é Todo-Poderoso, Maria", diz ele Cosmas de Jerusalém. "Sim, 
Maria é onipotente por sua vez, diz Ricardo de San Lorenzo, porque todos Rainha sob 



as leis, goza dos mesmos privilégios que o rei, para o qual, com o mesmo poder do filho 
e da mãe, foi feito Mãe onipotente por meio do Filho, que é onipotente. " Assim, nas 
palavras de Santo Antonino, Deus colocou não só toda a Igreja, sob a proteção de 
Maria, mas sob vosso domínio. 
Mãe deve ter o mesmo poder da criança, justamente porque Jesus é onipotente, também 
é Maria onipotente, mas deixando claro que Jesus Cristo é onipotente por natureza e 
pela graça de Maria. E assim é que, quando perguntou Mãe, Filho negou nada. Isto foi 
revelado a Santa Brígida, que ouviu Jesus falar com Maria disse: "Peça o que vós quer, 
o vosso pedido não pode ser vazio". Mãe, vós sabe o quanto eu te amo, então me 
perguntar o que quiser, que qualquer que seja a sua demanda, eu tenho que ouvir 
favoravelmente. E deu este direito precioso: "Uma vez que nada me negou na terra, eu o 
negarei nada no céu". Como se dissesse: Mãe, quando vós estava na terra nada resta a 
fazer para o meu amor, agora eu estou no céu é motivo não ignore qualquer coisa que 
vós me pedir. Maria é chamada onipotente sobre como isso pode ser dito de uma 
criatura que não é capaz de um atributo divino. Assim, é onipotente, porque suas 
orações fica muito mais vós quer. 

Maria no trabalho em favor dos pobres e desamparados 

Não é à toa que é o nosso grande advogado. Ele diz São Bernardo: "Exatamente o que 
vós quer e tudo será feito". O mesmo Santo Anselmo: Se vós quiser elevar o pecador 
perdido alta santidade, em vosso poder para fazê-lo. Santo Alberto Magno fez para falar 
com Maria, desta forma: "Vós tem que me perguntar eu quero, porque se eu quero que 
ele deve ser cumprido." Por isso Pedro Damiano considerando este grande poder de 
Maria, pedindo-lhe que tenha misericórdia de nós, lemos: "Natural Muévate sua 
bondade, muévate vosso poder, porque o mais poderoso vós é, mais vós vai ser 
misericordioso." Oh Maria, advogado amado, já que vós tem um coração tão piedoso 
que ele não sabe olhar para os miseráveis não têm compaixão por eles, mas diante de 
Deus tem um poder tão grande para salvar tudo o que vós defende, não desdenhou levar 
a sua carga causar-nos infelizes, em quem colocamos nossa esperança. Se vós não 
conmovieran nossas orações, vós move o vosso coração compassivo, vós move vosso 
imenso poder, Deus enriqueceu tanto poder que o mais rico vós deve ser capaz de 
ajudar, será muito mais misericordioso querer ajudar. E tudo isso bem St. Bernard 
assegura-nos a dizer que Maria é imensamente rica em poder e misericórdia, e sua 
caridade tão poderoso, assim como é bondoso para simpatizar como evidenciado em 
cada turno com suas obras. 
Desde que ele viveu na terra o vosso único pensamento, depois a glória de Deus, era 
para ajudar o miserável, e sabemos que o privilégio de ser ouvido em tudo o que 
perguntou. Isso foi demonstrado no casamento em Caná, quando o vinho vai para a 
Virgin, em solidariedade com a vergonha e tristeza da casa, chamado Filho de 
confortado com um milagre expondo sua necessidade, dizendo: "Eles não têm vinho ". 
E Jesus respondeu-lhe: 
"Mulher, o que é isso para mim e para vós. Ainda não chegou a minha hora "(Jo 2, 4). 
Note-se que embora pareça que o Senhor graça negada a mãe dizer: "O que é isso para 
mim e para vós que 
Sinto falta do vinho. " Agora, ele não deve fazer um milagre ainda não ter atingido o 
tempo, que será minha pregação em que eu confirmei com milagres todos os meus 
ensinamentos, mas Maria, como se ele tivesse sido concedido o Filho e graça, disse aos 



servos : "Fazei o que Ele vos disser". E Jesus ordenou recipientes de água de 
preenchimento, que se transformou em um excelente vinho. 

Maria fica como Deus chama 

Como entender isso? Se o tempo de milagres era o da pregação, como poderia antecipar 
o milagre do vinho contra o decreto divino? Não, diz Santo Agostinho, nada foi feito 
contra os decretos divinos, pois, embora, de modo geral, ainda era o tempo dos 
milagres, no entanto, por toda a eternidade, Deus estabeleceu com outro decreto geral 
que todos mãe perguntou o que isso nunca iria recusar. E assim, Maria, muito 
consciente do vosso privilégio, embora aparentemente vosso filho não colocou muita 
atenção às suas exigências, ele disse aos servos para fazer o que ele disse, pois seria 
concedido a graça. Isso significava Crisóstomo comentando esta passagem do 
Evangelho de João, dizendo que, embora Jesus tinha respondido bem, no entanto, para a 
honra de sua mãe, ele continuou a obedecer a essa solicitação: "Ainda que respondeu 
dessa maneira, porém ouviu os apelos da mãe ". O mesmo confirma St. Thomas a dizer 
que, com as palavras: "ainda não chegou a minha hora", Jesus quer provar que o milagre 
havia adiado se outro lhe pediu, mas porque ele pediu Mãe, foi feito imediatamente. O 
mesmo veio dizer san 

Cirilo e Jerônimo, que se refere Barradas. Ghent semelhante Jansen disse: "Para honrar 
o prazo de entrega Mãe de milagres". 
É verdade, em suma, que nenhuma criatura que pode obter para essas misericórdias 
nos miserável como vós pode lograrnos este excelente advogado, que é honrado por 
Deus, não só para ser o amado servo do Senhor, mas ser sua verdadeira mãe. Isto diz 
William de Paris: "Nenhuma criatura pode implorar vosso Filho tantos e tão obrigado 
pela miserável como vós pegá-los, com o qual é visto que quer honrar, e não como um 
escravo, mas a sua verdadeira mãe". Chega de conversa de Maria e Filho realiza tudo. 
Falando ao Senhor que a esposa do Sacred Songs, o que mostra Maria, ele diz: "Oh tu 
que habitas nos jardins, os amigos estão ouvindo me, portanto, ouvir a sua voz" (Ct 8, 
13). Amigos são os santos, que quando pedem alguma graça para vossos devotos 
esperando por solicitação sua rainha 
Deus e obter, porque, como mencionado no Capítulo V, Deus não dá a graça sem a 
intercessão de Maria. E como orar Maria? Basta dar o vosso filho ouvem a sua voz. 
"Vós ouve a sua voz" Basta falar com o ponto Filho, com amor, ouça. 

Maria como Mãe implora 

Guillermo explica a este respeito que a passagem, apresentando o Filho conversando 
com Maria, e diz: "Tu que habitas nos jardins do céu, intercede com confiança para 
aqueles que querem, porque eu não posso esquecer que eu sou teu filho e como Mãe 
posso negar nada. Só para ouvir a tua voz, porque ouvir o vosso Filho é o mesmo que 
conceder-lhe o que quiser ". Abbot Godfrey diz que, embora Maria orando obter a 
graça, no entanto, ela defende com império mãe. Portanto, temos de ser totalmente 
confiantes de que temos e quanto vós quer perguntar para nós. " 



Valerius Maximus relata que Coriolanus sitiando a cidade de Roma não foram 
suficientes para fazê-lo desistir de todos os apelos de vossos conterrâneos e amigos, mas 
quando ele apareceu para 
implorar a sua mãe, Veturia, ele não poderia resistir aos vossos apelos e levantou o 
cerco. Mais poderoso além da comparação do que os de Veturia são as orações de Maria 
a Jesus, e tanto mais que este Filho é infinitamente grato e supremo de vosso amor a 
esta sua mais amada mãe. Escreva o P. Miechow: "Uma única respiração de Maria é 
mais poderoso que todas as orações dos santos." Isto é o que Dominic disse o demônio, 
pela boca de um louco quando o exorcismo santo, conhecido como P. Paciuchelli, 
dizendo que é melhor a Deus um suspiro de Maria, que agrada a todos os santos juntos. 
Santo Antonino diz que as orações da Santíssima Virgem, as orações da mãe ainda tem 
como uma espécie de império, por isso, é impossível não ser ouvido quando ele orou. É 
por isso que ele fala como St. Germain, incentivando os pecadores que devem ser 
confiadas a este advogado: rolamento, ó Maria, Mãe da autoridade de Deus, para obter o 
perdão dos pecadores, porque o Senhor, que sempre reconhecido por sua verdadeira 
Mãe, não pode deixar de conceder o que vós pedir. " Santa Brígida ouviu os santos no 
céu à Virgem disse: "O que é que vós não pode? O que vós pode, que será feito. " É o 
que se diz nesta famosa frase: "O que Deus com poder, tu pode, ó Virgem, com as 
vossas orações." Porque, diz Santo Agostinho, 
Não é digno do Senhor é misericordioso, assim, salvaguardar a dignidade da mãe, 
enquanto ele alegou ter chegado a terra não para abolir, mas para cumprir a lei, os 
comandos da lei, entre outras coisas, homenagear a pais? 
St. George, bispo de Nicomédia, diz também que Jesus Cristo, para satisfazer a dívida 
de alguma forma vós tem com essa mãe para dar o vosso consentimento para fazer 
homem, traz para cumprimento cada pedido. Então, exclama o mártir São Metódio: 

"Alegrai-vos, alegrai-vos que o Filho tem por devedor que todo mundo dá e recebe nada 
de ninguém, mas vós escolheu para se tornar um devedor, tendo o vosso corpo e se 
tornar o homem obrigado." Santo Agostinho diz: "Tendo ganho Maria dar sua carne ao 
Filho de Deus e prepará-lo com o preço da redenção para que pudéssemos ser libertos 
da morte eterna, por isso é mais poderoso do que todos para ajudar a todos nós alcançar 
a salvação eterna São Teófilo, bispo de Alexandria, que viveu no tempo de São 
Jerônimo, ele escreveu: "O Filho Obrigado rezar sua Mãe, porque ela quer dar-lhe tudo 
o que ela pediu e assim recompensar o favor de ter-lhe dado Sua carne ". Assim, São 
João Damasceno, abordando a Virgin, ele 
orar desta maneira: "Tu, ó Maria, sendo a Mãe de Deus, vós pode salvar todos com suas 
orações, que são garantidos com sua autoridade de mãe. “Vós pode salvar toda a Mãe 
do Altíssimo Deus com orações que vêm com autoridade mãe “. 
Concluo com São Boaventura, que, considerando o imenso benefício que o Senhor nos 
deu, dando-nos Maria como um advogado, ele diz: "Oh, certamente imenso e admirável 
bondade do nosso Deus, que lhe concedeu, Rainha do Céu e da Mãe vosso, vós era o 
nosso advogado para ajudá-lo com a vossa poderosa intercessão obtenha para qualquer 
bom desejo ". 
E continua o mesmo santo: "Que grande misericórdia de nosso Senhor, que por 
huyéramos não assustado com a afirmação de que ele pode jogar contra nós tornou 
advogado e sua própria mãe, que é a Mãe da graça" . 

Um bandido libertado por Maria 



Conta Fr Root, Camaldolese, como um jovem, vosso pai morreu, ele foi enviado pela 
mãe para a corte de um príncipe. A mãe, que foi tão dedicado à Virgem, para demiti-lo 
o fez prometer a orar diariamente uma Ave-Maria com esta oração: "Santíssima 
Virgem, ajudar na hora da morte." 
Venha para o tribunal, o jovem logo se tornou tão dissoluta que o príncipe enviou. 
Desesperado e sem saber o que fazer, se tornou um assaltante, mas mesmo assim, eu 
continuei orando para que ele havia prometido à mãe. Finalmente caiu nas mãos da 
justiça e foi condenado à morte. 
Na prisão, um dia antes de sua execução, pensando em sua desgraça e tristeza que 
faria com que sua mãe e assustada com a morte que o esperava no cadafalso chorou 
desconsoladamente. Vendo o demônio oprimido por tanta tristeza, apareceu na forma de 
um jovem galante e disse que ele poderia libertá-lo da prisão, se ele fez o que ele 
mandou. O condenado concordou com tudo. Em seguida, a jovem disse que pretendia 
era o demônio que veio em sua 
ajudar. Primeiro, ele exigiu que negar Jesus Cristo e dos sacramentos. O jovem 
aceito. Então o demônio exigiu negar a Virgem Maria e renunciar a sua proteção. "Isso 
eu nunca vou fazer", respondeu o jovem imediatamente, e voltando-se para Maria 
contou sua oração habitual: "Bem-aventurada Virgem, ajudar na hora da morte". Ao 
ouvir estas palavras, o diabo desapareceu. O jovem ficou chocado com a indignação que 
ele havia se comprometido a negar Jesus Cristo. Mas, voltando-se para a Virgem pediu 
uma grande dor de todos os vossos pecados, então muito arrependido e confessou em 
lágrimas. 
“No caminho para a forca, em um nicho, ele viu uma imagem de Maria, e ele 
cumprimentou-a com a sua oração habitual: “. Santíssima Virgem, ajudar na hora da 
morte" E a estátua, dado 
de tudo, assentiu cumprimentá-lo. Ele suavizou, pediu permissão para beijar os pés do 

imagem. Os minions não queria, mas a comoção que estava fazendo entre as pessoas, 
deixá-lo. Ele inclinou o menino para beijar os pés da imagem, em seguida, Maria 
estendeu a mão e pegou a mão dele com tanta força que não havia nenhuma maneira de 
liberá-lo. Diante de tal maravilha, todo mundo começou a gritar pedindo perdão para a 
pena de morte. E foi concedido o perdão. Retornando à sua terra natal levou uma vida 
exemplar, vivendo com grande fervor a sua devoção a Maria, que havia escapado da 
morte temporal e eterna. 

ORAÇÃO PARA ALCANÇAR O PERDÃO 

Grande Mãe de Deus, Fala, Senhor, teu Filho, ouvir e obter o que pedir. 
Fala, Maria, advogado, 
para nós, miseráveis. 
Lembre-se que para o nosso bem 
receberam tanto poder e dignidade. 
Deus queria ser vosso devedor, vós está recebendo vosso homem, para que vós possa, a 
vosso critério, 
dispensar misericórdia para nós. 



Nós somos os vossos servos, e entre o melhor que eu iria encontrar. 
Estamos orgulhosos de estar sob sua proteção. 
Se tudo sair bem 
mas vós não sabe ou honrar, 
e até mesmo a insultar e vos injuriarem, 
Quanto mais devemos nós confio na sua misericórdia, 
que visa aliviar sempre infeliz, que te amo e confio em vós? 

Nós somos grandes pecadores, mas Deus deu tal poder e bondade 
que podem aniquilar todas as nossas iniqüidades. Pode e quer salvar; 
e quanto mais esperamos 
O mais indigno devemos glorificar mais alto no céu, 
onde temos que avançar com a sua intercessão. Mãe de Misericórdia, 
para vós que vem, purificar. 

Alcançai-nos verdadeira alteração eo amor de Deus, perseverança e paraíso. 
Pedimos através enorme, 
mas como vós não pode obtê-lo? 
Eles são demais para o amor que Deus tem? 

Eu só implantar os lábios 
e ora a teu Filho nega nada. Ore, Maria, rogai por nós, orar, certamente será ouvido, 
e certamente irá nos salvar. 

II 

Maria, advogado compassivo, não se recusa defender a causa dos mais infeliz 

Maria, compassivo com todos 

Há muitas razões que temos para adorar este nosso Rainha amoroso, que se toda a terra 
está louvando de Maria, em sua totalidade pregação só falam de Maria, e todos os 
homens dão a vida por meio de Maria, tudo isso seria pouco em comparação com a 
gratidão que temos por amor tão excessivamente suave que ela tem para todos os 
homens, mesmo os mais miseráveis pecadores, se preservado para lhe algum carinho e 
devoção. 
Ele disse que o V. Raymond Jordano, que foi chamado a humildade Idiot, que Maria 
pode deixar de amar quem vós ama, e não desprezar a servir quem serve, usar, em favor 
dos pecadores, todo o vosso poder de intercessão de Vosso Filho o perdão divino para 
aqueles servidores que a amam. É tanto amor e compaixão, continua, para que ninguém, 
perdi a olhar, a temer prostrado a vossos pés, como se viu longe de quem participar. 



Maria, o defensor mais amoroso, ela oferece a Deus as orações de vossos servos e, 
nomeadamente, que está dirigindo, porque assim como o Filho intercede por nós diante 
do Pai, de modo que ela intercede por nós diante do Filho e continua a lidar com o 
negócio da nossa salvação e obter as graças que pedimos. Com 
Denis a razão dos Cartuxos a Santíssima Virgem pede refúgio especial para o 
abandonado, a esperança dos miseráveis e defensor de todos os pecadores que vêm a 
ele. 
Mas se vós fosse um pecador que não duvida de vosso poder, mas a bondade de Maria, 
com medo de que ela não iria ajudá-lo pela seriedade de vossos pecados, St. 
Bonaventure encoraja, dizendo: "grande e único é o privilégio que tem Maria com o 
vosso Filho, para obter o que quiser com suas orações. Mas que bom seria este grande 
poder de Maria, se vós pensar sobre como cuidar de nós? Não, não é dúvida, estamos 
seguros e sempre dar graças ao Senhor e à sua Mãe divina, porque se diante de Deus é 
mais poderoso do que todos os santos, assim também é o defensor mais amor e carinho 
para o nosso bem. Júbilo, exclama St. Germain: 
"Ó Mãe de Misericórdia que, após o vosso Jesus, é tão forte para nós e para 
Nossa bem como vós? Quem nos defende em nossos problemas e aflições, como vós 
nos defender? Quem é como vós, está pronto para defender os pecadores que lutam a 
vosso favor? Sua proteção, ó Maria, é mais poderoso e amoroso do que podemos 
imaginar. " Diz o idiota, que todos os outros santos, podem com o vosso patrocínio, 
ajudando vossos devotos mais do que aqueles que não o são, mas a Mãe de Deus, como 
é a Rainha de tudo, este é também o advogado de todos. 

Maria, sempre pronto a socorrer 

Ela cuida de tudo, até mesmo os mais pecadores, e gosta de ser chamado de advogado, 
como ela mesma disse ao V. Irmã Maria Villani, dizendo: "Eu, após o título da 

Mãe de Deus, eu gabar-se de ser chamado defensor dos pecadores. " Diz o B. Amadeo, 
a nossa rainha, já não na presença da Divina Majestade, continuamente intercedendo por 
nós com suas orações poderosas. E como no céu conhece as nossas misérias e 
necessidades, não pode deixar de simpatizar, portanto, com carinho de uma mãe, cheio 
de compaixão por nós, piedoso e bondoso, sempre à procura de socorro e modo de 
economia. Então Richard de San Lorenzo incentiva todos a ser infeliz, para ser usado 
com confiança para este doce advogado, tendo por certo que vós vai sempre encontrar 
dispuestísima para ajudar. O abade Godfrey também diz que Maria é sempre o cuidado 
de orar por todos. 
St. Bernard exclama: "Como é eficaz e amor é o assunto da nossa salvação é nosso 
advogado lovely" St. Augustine amor meditando e empenho com que Maria se esforça 
continuamente a orar por nós a Vossa Majestade Divina para o Senhor perdoar pecados, 
nos ajudar com a sua graça, estamos livres dos perigos e aliviar-nos de nossas misérias, 
diz a falar com a Santíssima Virgem: "Vós só sobre o pedido de ajuda do céu." 
Significa: Senhora, é verdade que todos os santos quer a nossa salvação e ore por nós, 
mas o amor ea ternura que nos mostram no céu com as suas orações alcançai-nos muitas 
misericórdias de Deus, obriga-nos a proclamar que temos no céu outro advogado mais 
do que vós, e que vós é o mais carinhoso e disposto a nossa boa. Quem pode entender o 
pedido que Maria intercede sempre diante de Deus em nosso favor? St. Germain diz: 



"Não fica satisfeito em nos defender." Bela expressão é tanto piedade e vosso amor 
Maria para nós e nós dois amamos professada, e orar sempre se volta para orar, e nunca 
satisfeito de orar por nós, e com as suas orações não se cansa de defender . 
Pobres de nós, pecadores, se tivéssemos esse advogado sublime, tão poderoso, tão 
piedoso, mas, de modo prudente e sábio, que o juiz, vosso filho, vós não pode condenar 
os réus que defende-la e diz Richard de St. Lorenzo. 

A causa para este advogado defendeu mais sábio, tudo ganho. San Juan cumprimenta 
Geometer Hail, um árbitro que resolve todas as nossas reclamações. É que todas as 
causas que defendem este conselho mais sábio ganha. Portanto St. Bonaventure chama o 
sábio Abigail. Abigail era uma mulher que sabia como agradar com suas belas orações 
de David quando ele estava com raiva de Nabal, de modo que o próprio David 
agradecendo abençoado com suas maneiras doces que teria impedido Nabal vingança 
com as próprias mãos: "Bendita és tu que vós tem impedido de tomar vingança 
derramando vosso sangue com as minhas mãos "(1R 25, 33). Isto é precisamente o que 
faz Maria continuou no céu, em nome dos pecadores; ela, suas orações concurso e 
sábio, por isso sabem aplacar a justiça divina, Deus abençoa e como dando-lhe graças 
porque assim impedido de sair e punir os pecadores como eles merecem. Assim diz São 
Bernardo, o Pai eterno, porque ele quer exercer toda a misericórdia possível, além de ter 
ao vosso lado para o nosso chefe o conselho de Jesus Cristo nos deu Maria como 
defensora antes de Jesus. 

Maria personifica a misericórdia de Deus 

Sem dúvida, St. Bernard diz que Jesus é o único mediador da justiça entre o homem e 
Deus, que em virtude de vossos próprios méritos, pode e vai, segundo a sua promessa, 
para obter o perdão divino e graça, mas porque os homens reconhecer e medo em Jesus 
Cristo, Sua Majestade Divina, que,  como Deus reside nele, por isso foi necessário 
atribuir um outro advogado para que pudéssemos usar com menos medo e mais 
confiança, e esta é Maria, da qual não podemos encontrar mais poderoso advogado 
diante da majestade divina e misericórdia para conosco. Estas são as palavras bonitas 
"A fiel e poderoso, é o mediador entre Deus e os homens, mas os homens têm que a 
Majestade. É, portanto, necessário ter um mediador 

para com o mesmo mediador, e não mais útil para nós do que Maria ". Mas fazer um 
grande prejuízo para a piedade de Maria, continua o santo, ainda com medo de ir para o 
pé desta advogada doce, que não tem nada grave, nem terrível, mas muito cortês, 
amigável e benigna. Leia e releia tudo o que vós quer, ainda diz São Bernardo, contou 
tudo nos Evangelhos, e se vós encontrar qualquer vestígio de gravidade em Maria, então 
vós pode se aproximar de vosso medo. Bem, não encontrá-lo, tão alegremente recorreu 
a ele, porque vós salvar sua intercessão. 
É muito bonito que coloca a exclamação William de Paris, na boca do pecador que 
recorrer a Maria, dizendo: "e vós vai chegar a vós me refugio, Mãe de Deus, para que 
toda a reunião santos saudada como Mãe de Misericórdia". Mãe de Deus, I, no estado 
miserável a que estou reduzido por meus pecados, eu volto para vós, cheio de confiança, 
e embora pareça que vós me rejeitar, vou lembrar que vós está de alguma forma 
obrigada a ajudar, porque todos os fiéis na Igreja, que eles chamam de vós e proclamam 



Mãe de Misericórdia. "Vós, de fato, cuja generosidade torna-o incapaz de rejeições, 
alguém cuja misericórdia jamais lhe faltou, cujo 
bondade extraordinária nunca desprezou alguém que vós invocado, para o pecador ser 
"... Vós, Maria, é o único que, sendo tão bem amado de Deus, vós está sempre ouvido 
por ele, sua grande misericórdia 
nunca falhou qualquer pessoa, a sua bondade, nunca permitiu que vós despreza um 
pecador, pois vossos defeitos eram enormes, se vós tiver sido confiada. É que, talvez 
falsa e vã toda a Igreja aclama-lo como vosso advogado e do abrigo miserável? nunca 
aconteceu, minha Mãe, que meus pecados pode impedi-lo de cumprir a grande profissão 
de piedade que vós tem, e que são ao mesmo tempo, Advogada e Medianeira da paz 
entre Deus eo homem, e depois de vosso Filho, a única esperança e o porto seguro dos 
miseráveis. Tudo que vós tem a graça ea glória, ea própria grandeza da Mãe de Deus, se 
vós pode falar, vós deve isso aos pecadores como 
para as salvar, Deus fez a mãe dele. Longe de pensar nisso Mãe de Deus, que deu à luz 
ao mundo a fonte da misericórdia, ela vai recusar misericórdia para com um infeliz que 
ela recorre. Uma vez que o vosso trabalho, Maria, é ser mediador entre Deus e os 
homens, vós 
mover-se para me ajudar com a sua grande misericórdia, que é incomparavelmente 
superior a todos os meus vícios e pecados. 
Consolar-vos, pois fracos de dizer com Santo Tomás de Villanova, respirar e ser forte, 
pecadores miseráveis: estes virgens exaltados, que é a mãe de vosso Deus e vosso juiz, 
ela é o advogado da humanidade; ideal porque pode diante de Deus quanto vós quer, 
mais sábio, porque ele sabe todos os segredos para aplacar e universal, porque acolhe a 
todos e se recusa a defender ninguém. 

EXEMPLO 

Singular por Maria Beatriz 

A piedade e compaixão para com o pecador Maria estava bem no caso de Beatrice, uma 
freira no mosteiro de Monte Eraldo, que se refere Cesareo e P. Rho. 
Este religioso infeliz, vencido pelo amor desordenado um jovem, decidiu fugir com 
lo. E, de fato, um dia, o infeliz, foi diante da imagem de Maria e lá depositaram as 
chaves do mosteiro, era a porta e fugiu. 
Marchando para um país distante, vivia como uma mulher de vida para 15 anos. Foi o 
que aconteceu naquele mosteiro provedor chegou lá e ela, achando que não iria 
reconhecer, perguntou se ele conhecia a irmã Beatrice. Ok, eu sei, respondeu: é uma 
freira santa e é agora um novato. Nesta notícia, ela estava confusa e me pergunto, não 
concebe 

entender o que tinha acontecido. E com certeza, mudou de roupa e foi para o mosteiro. 
Ele enviou para a irmã Beatrice, e eis que é apresentado antes da Virgem Maria na 
figura de que a imagem antes que ele tivesse chutado o hábito e chaves. E a Mãe de 
Deus falou assim: "Sabe, Beatriz, eu, para evitar que sua desonra, tomei a sua figura, e 
feito o vosso tempo durante esses quinze anos vós tem vivido longe do mosteiro e de 
Deus, tornando- vossos comércios. Filha, voltar, fazer penitência, meu Filho ainda 



aguarda, e busca uma vida santa, preservar o bom nome que eu conquistei. " Dito isso 
desapareceu. 
Beatrice entrou no mosteiro, tendo-se o hábito de religiosa e grata a tão grande 
misericórdia de Maria viveu como um santo. E na hora da morte, lhe contou tudo para a 
glória desta grande senhora. 

Oração a Nossa ADVOGADO 

Grande Mãe do meu Senhor, eu entendo que a minha ingratidão, por tantos anos 
vós e Deus, 
Porque eu mereço justamente para impedi-lo de se preocupar comigo, 
como o ingrato não merece benefícios. Mas eu, Senhora sublime, 
Eu tenho um grande conceito de sua bondade, 
que é muito maior do que a minha ingratidão. 

Continua, abrigo pecadores 
e não se esqueça de ajudar aquele que confia em vós. Mãe de misericórdia, estender a 
mão, 
e sobe para a caído implorando sua misericórdia. Maria, ou vós me defender, 
ou me dizer que eu deveria ir para me defender melhor do que vós. 
Mas onde eu posso encontrar um advogado para Deus 
mais compassivo e poderoso do que vós, vós é a mãe dele? 

Vós, sendo escolhida como Mãe do Salvador, foi criado para salvar os pecadores, 
e eu tenho dado para me salvação. Maria, salvo que te atrai. Eu não mereço o vosso 
amor, 
mas o desejo que vós tem que salvar o que estava perdido, 
Confia em mim que me ama. E se vós me ama, como é que eu vou perder? 

Mãe amada, 
se eu guardar para vós, como eu espero, 
e eu nunca serei ingrato; 

fazer as pazes com louvor perpétuo, e com todo o amor da minha alma, 
minha ingratidão passado 
eo amor que eu sempre tive. 
No céu, onde rainhas e governar para sempre, cantar feliz da sua misericórdia, 
e beijar as mãos sem parar amando isso tantas vezes que eu lutei os poucos que eu 
merecia o inferno com os meus pecados. 

Maria, meu libertador; 
a minha esperança, minha Rainha e minha advogada, minha Mãe, eu te amo, 
e eu amo o amor 



com todo o meu coração e sempre. Amém, amém. Espero que sim, que assim seja. 

III 

Maria é a pecadores reconciliação com Deus 

Maria está mostrando escritório misericórdia 

A graça de Deus é um tesouro muito grande e desejável para o cristão. O Espírito Santo 
chama tesouro infinito, porque pela graça de Deus, somos elevados à dignidade de 
amigos de Deus: "É um tesouro infinito, que aqueles que tê-lo usado, tornou-os 
partícipes de Deus" (Sb 7 14). Então, Jesus, nosso Deus e Redentor, não hesitaram em 
chamar vossos amigos que estavam na graça: "Vós sois meus amigos" (Jo 15, 14). 
Maldito é o pecado que rouba esta bela amizade: "Mas as vossas iniqüidades fazem 
separação entre vós eo vosso Deus" (Is 59, 2). Fazendo a alma odioso para “Deus “, são 
odiosos a Deus o perverso e sua maldade" (Salmos 14: 9), a transformação do inimigo 
de vosso amigo Lord O que um pecador que, infelizmente, tornam-se o inimigo é de 
Deus? Necessidade de encontrar um mediador que terá perdão e, em seguida, recuperar 
o divino amizade perdida. "Comfort - Saint Bernard diz que perdeu miserável oh Deus, 
vosso Senhor deu a si mesmo o mediador, e este é o vosso próprio Filho Jesus que pode 
obtenerte como vós quer." 
Mas, oh Deus, continua o santo porque os homens têm grave julgar este 
Salvador tão compassivo que ele deu a sua vida para nos salvar? Por que deve ter 
terrível como isso é muito legal? O que vós está com medo, desconfiados pecadores? Se 
vós está com medo de ter ofendido a Deus, sabe que vossos pecados Jesus foi pregado 
na cruz, enquanto vosso piercing mãos e satisfeito para que, com sua morte, a justiça 
divina, e sua alma foi iniciada. Estas são as palavras bonitas, "grave imaginar que é 
compassivo, que é horrível agradável. O que vós tem medo, homens de pouca fé? 
Pecados já pregado na cruz com as próprias mãos ". Mas se for, acrescenta o santo 
medo de vós voltar-se para Jesus Cristo, porque assustou sua majestade divina, e que o 
homem fez Deus já não vai outro defensor com este mediador? O recurso a Maria, 
porque ela vai interceder junto do vosso Filho por vós certamente vai ouvir, e do Filho, 
interceda junto ao Pai, que nada pode negar o vosso Filho amado. E São Bernardo 
conclui: "Filhinhos, esta é a escala dos pecadores, esta é a minha maior confiança, isso é 
tudo o 

razão da minha esperança ". Esta é a escala dos pecadores, porque ela subir novamente 
até a altura da graça divina, esta é a minha confiança suprema, esta é toda a razão da 
minha esperança. 

Maria nos dá a paz 

O Espírito Santo diz a Maria: "Eu sou um muro, e os meus seios como torre desde que 



eu era tão favorecido que a paz eu encontrei nele" (Ct 8, 10). Eu sou, diz Maria, a defesa 
daqueles que se voltam para mim, e minha misericórdia é para eles como defesa. 
Por que eu tenho feito pelo meu Senhor, Medianeira de paz entre os pecadores e Deus. 
"Maria - diz a este respeito, o cardeal Hugo, é o grande reconciliador vós obter a paz de 
Deus, para os inimigos, a saúde para os perdidos, perdão para os pecadores, a 
misericórdia para os desesperados". Por isso, foi chamado por vosso Esposo divino, 
justo como as cortinas de Salomão. David Nas lojas só era a guerra, enquanto nos 
pavilhões de Salomão era só paz. Fazendo-nos entender que o Espírito Santo que esta 
Mãe de misericórdia não é questões de guerra e vingança contra os pecadores, mas 
apenas a paz eo perdão de vossos pecados. 
Assim foi Maria prefigurada na pomba de Noé, que retornou a realização da arca em 
vosso bico um ramo de oliveira, como um sinal de paz que Deus deu aos homens. E 
assim São Boaventura diz: "Vós é a pomba mais fiel, interponiéndote diante de Deus, 
vós perdeu a paz ea salvação do mundo. Maria foi a pomba celestial que trouxe o 
mundo perdeu o ramo de oliveira, um sinal de misericórdia, uma vez que nos deu Jesus 
Cristo, que é a fonte da misericórdia, tendo obtido pelos vossos méritos todas as graças 
que Deus nos dá. E quanto a Maria foi dada ao mundo a paz do céu, como Santo 
Epifânio, por isso através de Maria ainda está conciliando os pecadores com Deus. 
Portanto St. Albert faz dizer:. "Eu sou a pomba de Noé traz a paz para a Igreja 
universal" 
A figura de Maria foi também o arco que João viu circulando do trono de Deus: 
"E um arco-íris ao redor do trono" (Ap 4, 3). "Este arco-íris, explicou o cardeal Maria 
Vitale, é sempre atender o tribunal de Deus para mitigar as penas e punições que os 
pecadores merecem." E este arco-íris diz São Bernardino de Siena, que falou quando o 
Senhor disse a Noé: "Eu vou colocar o arco-íris nas nuvens do céu, e será sinal de 
minha aliança entre mim ea terra ... Vendo que eu me lembrarei da minha aliança eterna 
"(Gn 9, 13-16). Maria, de fato, diz São Bernardino de Siena, é este eterno arco da paz, 
porque como Deus, em vista do arco-íris de paz lembra terra prometida, bem como, com 
as orações de Maria, perdoa os pecadores a infracções cometidas e fez as pazes com 
eles. 
Isso também é comparada a Maria que a lua: "Bela como a lua" (Ct 6, 9). Assim como a 
lua-Saint Bonaventure está entre o céu ea terra, assim Maria fica 
continuamente entre Deus e os pecadores, para apaziguar o Senhor ilumine e os 
pecadores a voltar para Deus. 

Maria usa vossos dons para o nosso 

E esta foi a principal missão que foi confiada a Maria na terra, levantar as almas 
privadas da graça divina e se reconciliar com Deus. "Tome pastar vossos cabritos" (Ct 
1, 8). Assim 
diz o Senhor, para criá-lo. Todo mundo sabe que os pecadores são figurou nas crianças, 
e como eleitos-figurado em ovelhas no julgamento final será colocado para a direita, 
para aqueles que serão colocados para a esquerda. "Bem", diz William de Paris são 
essas crianças estão confiados aos vossos cuidados, grande mãe, para convertê-los em 
ovelhas, e aqueles que, por sua 

culpa merecida sendo jogado para a esquerda, através de sua intercessão, ser colocado 



para a direita ". O Senhor revelou a Santa Catarina de Siena, que havia criado sua 
amada filha para esta isca mais doce para atrair os homens, especialmente os pecadores 
e levá-los a Deus. E isso é digno de nota que faz uma reflexão sobre esta passagem do 
Cântico dos Cânticos, William abade, quando ele diz que Deus recomenda a Maria 
cuidar de vossos filhos, porque Nossa Senhora não salva todos os pecadores, mas 
aqueles que servir e honrá-lo. Por outro lado, aqueles que vivem no pecado e não 
homenageado com um presente especial, ou que lhe foi confiada para fora do pecado, 
aqueles que não são os filhos de Maria, eo julgamento final vai ser colocado à esquerda 
com os condenados ". 
Desespero de sua salvação eterna era um nobre cavaleiro, por vossos muitos pecados, 
quando um padre encorajou-o a voltar-se para a Virgem, indo visitar uma imagem 
devota 
a uma determinada igreja. Foi o cavalheiro à igreja e só vi a imagem de Maria, ela foi 
convidada para ela prostrado a vossos pés e colocar a sua confiança nela. Vós 
apressadamente, prostra, quer beijar os pés da imagem, que era o tamanho, e Maria, a 
partir da imagem estende a mão para dar um beijo e ver a mão de Maria esta escrito: 
"Meu filho, não se desespere Vou entregá-lo de vossos pecados e medos oprimem vós. " 
E que ao ler o pecador tão doces palavras, ele sentiu tanta dor dos vossos pecados, e me 
senti tão intenso amor por Deus e sua doce mãe, pouco depois de expirado aos pés da 
imagem do santo. 
Muitos pecadores obstinados a Deus todos os dias este ímã atrai os corações, dizendo 
que ela foi chamada a Santa Brígida: "Assim como o ímã atrai o ferro, então eu me 
atrair para os corações mais endurecidos se reconciliar com Deus" . Eu, pelo menos 
poderia se referir muitos casos bem sucedidos em nossa missão, que os pecadores 
ficou duro como ferro toda pregação, ouvindo o sermão da Misericórdia 
Maria, e voltou como compungían Deus. Gregory tem o unicórnio é um animal tão 
feroz que ninguém pode pegá-lo, só a voz de uma donzela, dá-se, caminha e amarrar as 
folhas para ela sem resistência. Muitos pecadores que eles mais ferozes animais que 
fogem de Deus, a voz da Madonna sublime é Maria, acolhe-la e docemente binded com 
Deus! 

Maria é a Mãe de Deus para exercer misericórdia 

Por isso, diz São João Crisóstomo, foi feita a Virgem Maria Mãe de Deus, para que os 
pobres coitados que por sua vida não poderiam ser salvas de acordo com a justiça 
divina, com sua doce misericórdia e de sua poderosa intercessão, alcançai- sua salvação 
eterna significa. Sim - diz Santo Anselmo, foi elogiado por ser a Mãe de Deus, o 
benefício da 
os pecadores justos, como Jesus disse que tinha vindo chamar os justos, mas 
pecadores. É por isso que a Igreja canta: "O ódio pecador, pois sem ele vós não seria 
Mãe do Redentor ". 
Isto é como William de Paris repreende carinhosamente: "Maria, vós é obrigado a 
ajudar os pecadores, por todos os dons, graças e grandeza, que todos caem sob a sua 
dignidade como Mãe de Deus, de tudo, se se pode falar, vós deve isso aos pecadores, 
para que eles tenham sido considerados dignos de ter Filho de Deus. " Para se Maria - 
Santo Anselmo conclui, foi feita Mãe de Deus para os pecadores como eu, sendo tão 
grande, os meus pecados eu posso desconfiar de perdão? 



A Santa Igreja nos permite saber na oração da Missa da Vigília da Assunção, a Mãe de 
Deus tem sido assumido da terra ao céu para interceder por nós diante de Deus com a 
confiança de ser ouvido. Faça a oração: "... Para que vós tenha movido deste mundo 
para interceder com confiança para que perdoar os pecados." Assim St. Justin diz que é 
oficial: ". Palavra colocou a Virgem como árbitro" Árbitro é a mesma calma, a quem as 
duas partes em conflito vêm dando motivos. Com 
o que significa santo, como Jesus é o mediador com o Pai eterno, então Maria é a 
mediadora com Jesus, para que Jesus expõe todas agravante, como um juiz, tem contra 
nós. 

Maria atende a toda a gente 

San Andrés de Creta chama Maria do vínculo e segurança da nossa reconciliação com 
Deus, "o Senhor está nos dando penhor, nos deu a certeza do perdão divino." Ao que o 
santo significa que Deus está procurando uma maneira de conciliar com a 
perdoando os pecadores, e não a desconfiança de perdão, foram dados como penhor de 
Maria. 
Portanto, a saudação: "Salve, reconciliando Deus com os homens". Apaziguamento 
granizo entre Deus e os homens. Daqui apanhe ocasião St. Bonaventure e incentiva 
todos os pecadores, dizendo: "Se vós tem medo de vossos pecados, que Deus, 
indignado, quer vingança. O que vós deve fazer? Vá e usa a Maria que é a esperança 
dos pecadores, e se depois que ela se recusa a ter medo de vós, vós deve saber que não 
pode deixar de defender a si mesmo, porque Deus tem sido atribuída a tarefa de 
defender os pecadores " . 
Como perecerá abade exclama Adão, o pecador da mesma mãe 
juiz é oferecido como uma mãe e um intercessor? E vós, vós é a mãe de misericórdia, eu 
desdeñarás de pedir ao vosso Filho, que é o juiz, segundo teu filho, que é o pecador? 
Deixarás talvez, para interceder com o Redentor por uma alma redimida por ele, o que 
salvar os pecadores morreu na cruz? Certamente vós não vai se recusar a fazê-lo, pelo 
contrário vós vai insistir com todo o vosso amor para orar por aqueles que recorrem a 
vós, sabendo que, como vós bem sabe, que o mesmo Senhor, que fez o vosso filho 
mediador da paz entre Deus e os homens, enquanto vós colocá-lo como apaziguamento 
entre o juiz eo réu. 
Inspirado pelo mesmo pensamento, diz São Bernardo: "Dê graças a vós 
proporcionou um grande intercessor "tal. Seja vós quem for, pecador, atolada no 
pântano da sua iniqüidade, mas ficou velho no vício, não desconfiar, dar graças a vosso 
Senhor tem piedade de vós, não apenas o Filho vos deu por vosso advogado, mas, para 
dar coragem e confiança, queria dar-lhe um mediador de tal qualidade que vós obtenha 
o que quiser com suas orações. Coragem, vira para Maria e vós vai economizar. 

Benita infeliz Conversão 

Consulte o B. Alano e Bonifácio, que viveu em Florença, uma jovem chamada Benita, 
mas a vida, em vez merecida chamado amaldiçoado usando ultrajante e desonesto. Para 
sua fortuna veio pregar em uma cidade de Santo Domingo, e ela, por curiosidade era 



para ouvi-lo. E o Senhor colocou como remorso em vosso coração ao ouvir que choro 
foi se confessar com o santo. Este confessou, absolvido e impôs a penitência rezar o 
terço diariamente. Mas o infeliz, impulsionado por vossos maus hábitos, ele retornou à 
sua má vida. Ele sabia que o 

santo, e yéndola procurar, chegou a confessar novamente. E Deus, para confirmar, em 
virtude, mostrou-lhe o inferno e para ele, alguns que haviam condenado culpa dele. 
Então, em um livro aberto, eu fiz ler o relato terrível de vossos pecados. Horrorizado o 
penitente a tal visão, veio a Maria para ajudá-lo. E ele deu a entender que esta divina 
Mãe de Deus tinha chegado o espaço de tempo para lamentar todas as frivolidades. 
Após a visão, Benita deu uma vida santa, mas sempre mantendo os olhos 
esse terrível processo que tinha visto um dia e começou a rezar para ela consoladora: 
"Mãe, é verdade que eu, por meus excessos devem estar nas profundezas do inferno, 
mas desde que, por suas orações, eu entreguei obteniéndome tempo para fazer 
penitência, peço este favor: não quero nunca deixar chorar meus pecados, mas que eles 
sejam apagados do livro ". Feita esta oração, a Virgem apareceu a ele e disse-lhe para 
conseguir o que queria, era necessário que, doravante, se lembraria a misericórdia que 
Deus teve com ela e paixão de vosso Filho havia sofrido por causa da , e considerar que 
muitos, menos culpa que ela havia sido condenado ... Tendo Benita obedeceu fielmente 
à Santíssima Virgem, um dia Jesus Cristo apareceu para ele, mostrando-lhe o livro, ele 
disse: Eis que os vossos pecados são apagados e livro em branco: escrever agora os atos 
de amor e virtude. Benita assim o fez, levando uma vida santa e tendo uma morte santa. 

MARIA ORAÇÃO DA CONFIANÇA 

Senhora, com o vosso trabalho 
o de mediador entre os pecadores e Deus ", ea, como advogado," 
que o escritório também me satisfaz. 
Não me diga que o meu caso é muito difícil de vencer; 
pois eu sei, o que eu digo tudo, 
que cada motivo de desespero que é, 
se defender, nunca perdeu. 

Poderia temer se apenas olhou a multidão dos meus pecados, 
e vós não vai aceitar a defender, 
mas vendo a sua imensa misericórdia, 
e mais desejo de ajudar o pecador que bate em vosso coração, não temerei mal algum. 
Quem nunca perdeu de ter apelado para vós? 

Então eu chamo em meu auxílio, a minha advogada, meu refúgio ea minha esperança. 
Em tuas mãos eu causei a minha salvação eterna estava perdido, 
mas vós tem que ganhar. 

Dou sempre graças a Deus por me dar esta grande confiança em vós, 



que, apesar de meus deméritos, 
Sinto que garante a salvação. 
Somente o medo me, minha amada rainha aflige, e que eu posso para meu descuido 
perder essa confiança em vós. 

Por isso eu oro, Maria, minha Mãe, pelo amor que vós tem por Jesus, 
Nós sempre conservamos e acrecientes 
essa confiança em sua intercessão 
por isso que eu espero, com certeza, 
recuperar a amizade divina, 
me desprezado tantas vezes e perdeu. 

Espero que para o vosso meio de recuperar e preservar, até que, graças a vós, ao 
Paraíso, 
para agradecer e cantar 
as misericórdias de Deus e vosso, para a eternidade. Amen. 

Capítulo VII 

Maria, nossa CONFORTO 

Volte para nós os teus olhos de misericórdia 

Maria é todos os olhos para nós e socorro pena 

Maria, solícita para nos ajudar 

Santo Epifânio chama Maria "aos olhos de muitos", que é todos olhos para ver ajudar os 
necessitados. Exorcizar um demônio possesso, e quando perguntado qual era o exorcista 
Maria possuía respondeu: "Vá para baixo e para cima". Eu queria dizer que o mais 
gracioso senhora não faz nada, mas para a Terra para trazer graças aos homens, e até o 
calor para obter o prazer divino aos nossos apelos. Santo André Avelino corretamente 
chama o gerente do Paraíso Madonna que constantemente lida com a obtenção de 
misericórdia, pedindo graças para todos, justos e pecadores. "Os olhos do Senhor estão 
sobre os justos" (Sl 31, 16). Mas os olhos da senhora, diz Richard de St. Lawrence, são 
devolvidos, tanto para os justos e os pecadores. Isso porque os olhos de Maria são os 
olhos de uma mãe, ea mãe não basta olhar para o vosso filho a cair, mas que, depois de 
ter caído, vós pode agarrá-lo. 
Bem, insinuou o mesmo Jesus a Santa Brígida, quando ouviu conversando com sua 
Mãe disse-lhe: "Mãe, me pergunte o que quiser." Isso é o que sempre está dizendo o 
Filho de Maria, gozando para agradar sua amada mãe é tudo que eu peço. E o que vós 
pedir a Maria para o Filho? St. Brigida ouvi-la dizendo: "Eu peço misericórdia para os 



pecadores." Como se 
dizer: "Filho, tu chamado Mãe de misericórdia, refúgio dos pecadores, advogado 

do infeliz e me perguntar o que vós quiser. O que devo fazer? Peço-lhe que tenha 
misericórdia dos necessitados. "Então, Maria", diz São Boaventura ternura, vós está tão 
cheio de misericórdia, e tão atento para ajudar os necessitados, parece que vós não tem 
outro desejo, não há outro desejo mais do que isso "E porque os necessitados , o mais 
infeliz de todos são pecadores, Bede diz, Maria é sempre pedir o Filho pelos pecadores. 

Maria multiplica sua ajuda dos céus 

Enquanto vivia na terra, diz São Jerônimo, Maria era carinhoso e gentil com os seres 
humanos, não houve nenhuma pessoa que tem ambas as penas próprias, como Maria, 
com as dos outros. Bem demonstrada a compaixão que sentia por os sofrimentos dos 
outros no casamento em Caná, como nos lembramos, no capítulo anterior, quando a 
vista estava faltando o vinho, sem que seja necessário, como São Bernardino de Siena, 
assumiu o cargo de consolador piedoso. E por pura compaixão para com a miséria 
daqueles recém-casados, intercedeu junto a vosso Filho e obteve o milagre de 
transformar água em vinho. 
Contemplando Maria, São Pedro Damião diz: "Será que tendo sido aclamada como 
Rainha do céu vós esqueceu-nos miseráveis? Vós nunca pode pensar uma coisa dessas. 
Não tem nada a ver com pena tão grande quanto a do coração de Maria, esquecendo-se 
de tanta miséria como o nosso ". Não vai Maria o provérbio "Honors costumes 
derramado." Isso acontece com o mundano, exaltada a qualquer dignidade, estão cheios 
de orgulho e esquecer os velhos amigos que foram pobres, mas não é o caso com Maria, 
que está feliz por estar tão exaltado e melhor ajudar os necessitados Considerando este 
mesmo São Boaventura, aplicada à Virgem as palavras do livro de Ruth: "Vóss têm 
superado a sua primeira bondade com que agora se manifestar" (Cl 3, 10), ou seja, como 
ele mesmo declara, que se foi ótimo Maria misericórdia para com os necessitados, 
enquanto vivia na Terra, muito mais agora que ela reina no céu. E dá a razão dizendo 
que a santa Mãe de Deus mostra misericórdia agora o vosso pleno com inúmeras graças 
que recebemos, porque agora conhece melhor as nossas misérias. Assim, como o sol em 
vosso esplendor muito supera o brilho da lua, ea devoção de Maria, agora vós está no 
céu, do que para os homens piedade tinha quando ele estava na terra. Quem há no 
mundo que aproveitar o sol? E quem está lá, que não brilha sobre a misericórdia de 
Maria? 
É por isso que ela foi chamada de "escolhido como o sol" (Ct 6, 9), porque ninguém é 
excluído do calor do sol, como São Boaventura. Este St. Agnes revela do céu para Santa 
Brígida, para dizer que a nossa rainha, agora que está unida com o vosso Filho no céu, 
não podemos esquecer a sua bondade inata, mesmo para os pecadores mais perdido, por 
isso que, como o corpos são iluminados pelo sol, assim, com a doçura de Maria, há no 
mundo que, 
, se perguntou, não participar por causa de sua misericórdia divina. 

Maria ajuda os maiores pecadores se invocado 



A grande pecador, no reino de Valência, desesperada para não cair nas mãos da justiça, 
tinha resolvido ser turco, e foi para embarcar, quando providencialmente em uma igreja 
onde ele pregava sobre a misericórdia de Deus P. Jerome Lopez, jesuíta, pelo que, se 
converteu e confessou com o mesmo pai. Ele perguntou se ele tinha alguma devoção a 
Deus, ele teria merecido essa grande misericórdia. Vós 

respondeu o penitente que não tinha tido a devoção ao rezar diariamente pedindo a 
Maria para ela não deixá-lo. O mesmo pai estava no hospital, um pecador que durante 
cinqüenta anos, confessou, e só tinha esta pequena devoção para cumprimentar qualquer 
imagem da Virgem que estava implorando-lhe para não deixá-lo morrer em pecado 
mortal. E também disse que, em uma briga quebrou as costas. 
Então ele orou para a Virgem: "Agora me matar e eu condeno os pecadores Mãe, me 
ajude." 
E com isso, nós achamos, não sabendo o quão longe e em um lugar seguro. Ele fez uma 
confissão geral e morreu cheio de confiança em Deus. 
St. Bernard escreve que Maria faz de tudo para todos e que abre os seios de sua 
misericórdia, que todos recebem de sua plenitude; resgate de escravos, problemas de 
saúde, conforto à vítima, o perdão pecador dos vossos pecados, Deus o glória, de modo 
que não há ninguém que não participa no calor, com o dom celestial. 

São Boaventura afirma: "Existe no mundo que não ama esta rainha adorável? Ela é mais 
bonita do que o sol, mais doces do que o mel, ela é um tesouro de bondade para todos, e 
todo amoroso e cheio de 
atenções. Então, eu te saúdo, diz o santo amor-oh Senhora e Mãe, meu coração e minha 
alma. Desculpe-me, oh Maria, se eu te dizer que eu te amo, porque se eu não sou digno 
de amor, vós realmente 
é digno de ser amado por mim. " 
Foi revelado a Santa Gertrudes que quando se diz a Maria com devoção esta oração: 
"Vire então advogado, retorna para nós os teus olhos de misericórdia" não pode deixar 
de curvar-Maria em favor do recurso de quem implora. "Grande Senhora, St. Bernard 
fala bem, é tão grande a sua misericórdia, para que o mundo inteiro está cheio de si." E 
São Boaventura diz que a nossa mãe está tão ansioso para fazer o bem a todos, que se 
sente ofendido por aqueles que não pedem nada. "Vós, senhora, Ildeberto-san nos diz 
para esperar graças ensinar mais do que merecemos, porque não cesso de dar graças 
constantemente que excedem em muito o que poderíamos ganhar." 

Maria veio rapidamente com sua misericórdia 

Como o profeta Isaías disse que, com a graça da redenção dos homens, teve de se 
contentar com todos eles, um trono da misericórdia divina. "Vosso trono é encontrado 
em misericórdia" (Is 16, 5). O que é este trono, pergunta São Boaventura, e responde: 
Este trono é Maria, ao lado do qual, justos e pecadores, são o conforto da sua 
misericórdia. Como o Senhor é cheio de compaixão, e assim é a nossa Senhora, e 
mesmo como o Filho, para que a mãe não sabe negar a pessoa implorando misericórdia. 
Guerrico Abbot que Jesus fala abordando, assim, sua mãe: "Mãe, em ti me tenho 
colocado o trono do meu império, por meio de conceder todas as graças que peço. Vós 



me deu de ser um homem, e eu dou para ser semelhante a Deus, ou seja, todo o poder 
para ajudar a salvar o que quiser. 
Um dia, Santa Gertrudes rezava com carinho da Mãe de Deus que a oração: 
Volte para nós esses teus olhos misericordiosos ", viu a Santíssima Virgem lhe disse que 
os olhos do filho em vossos braços, e disse:" Estes são os olhos de misericórdia que eu 
possa inclinar para salvar todos aqueles que me chamam ". Eu chorei uma vez um 
pecador diante de uma imagem de Maria, pedindo-lhe para obter o perdão de Deus, e 
ouviu a Virgem volta para a criança em vossos braços, ele disse, "essas lágrimas serão 
perdidos, filho?" E foi dado a entender que Jesus Cristo lhe havia perdoado. 
E como pode ser perdido que nunca instruiu esta boa Mãe, que o Filho que é Deus 
prometeu por vosso amor, e porque lhe agrada, tem misericórdia de 
todos aqueles que são confiados a ele? Que o Senhor revelou a Santa Brígida, fazendo 
ouvir estas 

palavras que ele disse a Maria: "Para a minha onipotência, venerada Mãe, eu 
concederam o perdão a todos os pecadores que piedosamente invocam sua ajuda, da 
maneira que te agrada." Considerando Perseigne Adam Abbot, o grande poder de Maria 
a Deus, e sua grande misericórdia para conosco, transbordando confiança diz: "Mãe de 
misericórdia, tão grande é o vosso poder ea sua misericórdia! Então piedoso perdoar, 
tão poderoso para o perdão. 
Quando vós tem sido o caso que vós não teve misericórdia sobre o ser miserável 
Mãe de misericórdia? E quando vós viu que vós não pode deixar de ser a Mãe do Todo-
Poderoso? Com a mesma facilidade que vós sabe as nossas misérias, os remédios, 
quando quiser. " Alegrai-vos, diz o abade Rupert, contente, Rainha exaltado, para a 
glória do vosso Filho e pela compaixão, e não nossos méritos, dá-nos o que vós deixou 
para nós teus servos humildes e crianças. 
E se, talvez, nossos pecados nos fazem desconfiar, digamos com Guilherme de Paris: 
Senhora, não apresentar os meus pecados contra mim, para que eu vai se opor a sua 
misericórdia. E nunca se dizer que os meus pecados podem competir e vencer a sua 
misericórdia, que é mais poderoso para me perdão, para que todos os meus pecados para 
condenar. 

EXEMPLO 

Um advogado, livres do mal 

É narrado nas crônicas dos Padres Capuchinhos teve em Veneza um famoso advogado 
que, com a fraude e trapaça, havia enriquecido, de modo que vivem em más condições. 
Nada de bom foi mais do que recitar diariamente uma oração à Virgem. E esta pequena 
devoção salvou da morte eterna pela misericórdia de Maria. Vamos ver como. 
Para sua fortuna amizade com o irmão Mateus Basso, e, portanto, pediu ao pai para ir 
para comer em casa, finalmente, um dia ele quisesse. Em casa, ele disse ao advogado: 
"Ora, pai, 
Eu vou te mostrar algo que vós nunca viu antes. Eu tenho um admirável macaco que me 
serve como um servo, lavando os pratos, eu servido à mesa, abri a porta ... "" Cuidado, 
respondeu o pai, não o macaco é muito diferente ... Isso trouxe aqui. " Eles chamam e 



ligar de volta, a procura por toda parte, eo macaco não aparece. Finalmente encontrado 
escondido debaixo de uma cama no porão, mas o macaco estava relutante em sair. "Nós 
vamos onde está", escolha o religioso, e juntos foram até onde ele estava. O padre grita 
"besta infernal, sair, e 
parte do comando de Deus nos dizer quem vós é. " E eis que o macaco respondeu que 
era o 
demônio, que estava esperando pelo dia em que o pecador desistir de sua habitual 
oração à Mãe de Deus, porque tão logo a licença, Deus tinha licença para se afogar e 
levá-lo para o inferno. Diante de tal declaração, o advogado de pobres caiu aos pés do 
servo de Deus por sua ajuda. Ele encorajou e mandou o demônio sair de casa sem 
mal. "Eu vou sair, para deixar um buraco na parede, ser um sinal de 
ido ". Apenas disse que esta foi aberta, com um rugido, um buraco na parede, que, em 
um tempo, mesmo que eu tentasse não o que Deus poderia permitir a descoberta, até 
que, a conselho do servo de Deus, poderia cobri-lo, colocando uma placa de mármore 
com a escultura de um anjo. O advogado virou-se, espero que vós persevere até a morte 
em sua nova vida. 

ORAÇÃO PARA UM BOM ARREPENDIMENTO 

Santíssima Virgem, criatura sublime, a partir desta terra recebe um pecador 

que merece punição e graça, justiça e não misericórdia. 
Eu sei que vós está satisfeito 
a ser muito mais benigno, pois são maiores, alguns são mais pobres do que vós volta, 
quanto mais vós se esforçar para proteger e salvar. 

Vós é, minha Mãe, 
gritou um dia em que vosso filho morreu por mim. Ofereça-lhe, peço-vos, suas lágrimas 
a Deus, 
e para eles, me 
um verdadeiro pesar por meus pecados. 
Eu afligi tanto pecadores 
e, portanto, vós me aflito com os meus pecados ... 

Apanha-me, Maria, eu a partir de agora não mais sofrimento com a minha ingratidão. 
Como faço para tirar proveito de suas lágrimas 
se eu continuar a ser ingrato? 
Que bom seria a sua misericórdia, 
novamente, se vós fosse infiel e condenar-me? 
Rainha minha, não permitem isso. 

Vós sanado todas as minhas deficiências. Deus Assim que vós começa a fazer, 
e ouvir a qualquer que vos pedir, 
Faço essas duas graças com plena confiança: que seja fiel a Deus 



e amá-lo porque eu o ofendi. 

Capítulo VIII 

Maria, nossa INTERCESSÓRIA 

E depois deste desterro mostrai-nos o bendito fruto do vosso ventre I 
Maria liberta vossos devotos cair no inferno 

Maria faz com que todos os vossos devotos para ser salvo 

O devoto de Maria, que confia fielmente lisonjeia-la e não ser condenado. Essa 
proposição, para alguns pode parecer muito avançada, mas gostaria de lhe pedir, antes 
de rejeitá-lo, lê-lo antes que vós diga sobre esse ponto em breve. 
Ao dizer que um devoto de Nossa Senhora não pode excluir falsa condenado 
devotos que abusam de sua suposta devoção ao pecado mais impunidade. Assim, 
alguns, 

injustamente desaprova tanto piedade louvor Maria com os pecadores, dizendo isso, 
então eles abusaram de pecar novamente. Tal presunção, por sua confiança temerária, 
merece castigo, não a misericórdia. Portanto, entende-se a esses devotos que, com o 
desejo de fazer as pazes, são fiéis dar à Mãe de Deus e que lhe foi confiada. E eles 
dizem que é moralmente impossível de se perder. Eu vejo isso também disse Pe. Crasset 
em sua obra sobre o culto da Virgem Maria e, antes dele, em sua Teologia Mariana 
Vega, Mendoza e outros teólogos. E para entender que eles não tenham falado de ânimo 
leve, vamos ver o que os médicos disseram e dos santos. Não é à toa que citar o 
testemunho tão semelhantes uns aos outros, porque eu queria enumerá-los todos para 
mostrar como são concordantes sobre isso. 
Anselmo diz que, no que não está dedicado a Maria e que não é protegido pela 
É impossível ser salvo, por isso é impossível para um fim que é confiado à Virgem e é 
considerado por ela com amor. O mesmo afirma San Antonio com palavras 
semelhantes: "Como é impossível para salvá-lo de quem Maria além dos olhos de sua 
misericórdia, então deve ser salva." 
Mas note a primeira parte da proposição destes santos, e tremem 
deixando ou desprezar a devoção a esta Mãe divina. Eles dizem que é impossível para 
salvar aqueles que não estão protegidos de Maria. Digo outra, como Santo Alberto 
Magno: "Todos, absolutamente todos os que não são vossos empregados, estão 
necessariamente perdidos", diz São Boaventura: "Quem despreza-lo, morrereis nos 
vossos pecados." E ainda: "Aquele que vos chama, nesta vida, não vai chegar ao reino 
de Deus." E no Salmo 99 continua a dizer que não só ser salvo, mas não há esperança de 
salvação para aqueles de Maria fora a sua face. Antes Inácio disse mártir alegando que 
um pecador não pode ser salvo, mas por meio da Santíssima Virgem, que, no entanto, 
com a sua intercessão piedosa salva muitos que, sob a justiça divina mereciam ser 
condenado. Algumas dúvidas se esta decisão é Santo Inácio Mártir, mas, de acordo com 



P. Crasset, sim, eu disse São João Crisóstomo, e assim diz o abade de Celles. Neste 
sentido, a Igreja aplica a Maria as palavras de Provérbios "Aqueles que me odeiam 
amam a morte" (Prov. 8, 36). Tudo o que eu quero, desejo a morte eterna. Porque, diz 
Richard de São Lourenço comentando as palavras "é como os navios mercantes" 
(Provérbios 31, 14), serão afogados no mar deste mundo, todos os que estão do lado de 
fora da nave. Então Ecolampadio considerado herege sinal claro do fracasso, algum 
pequeno devoção à Mãe de Deus, de modo que disse: "Vós nunca ouviu falar de mim, 
eu sou contra Maria, então considere tê-lo assinar a condenação não gosta dele." 

Maria evitar devotos de perder 

Ao contrário, diz a Maria: "Aquele que ouve, não ser confundido" (Ecclo 24, 30): 
Aquele que recorre a mim e ouvir o que eu digo, não perdeu. Assim, São Boaventura 
disse: "Senhora, quem se importa obsequiarte, está longe de desgraça". "E isso, diz 
Santo Hilário, embora, no passado, teria ofendido a Deus muito." 
Então o diabo se esforça para pecadores, depois de ter caído em desgraça 
Divino também perder a devoção a Maria. Sara, viu Isaac brincando com Israel, que lhe 
ensinou os maus hábitos, disse a Abraão para jogá-lo para casa, e deixe-se também a sua 
mãe Hagar: "Despachos de escravo com o vosso filho" (Gênesis 21, 10). Não contente 
em apenas sair marcha criança se a mãe, pensando de outra forma, devolvendo a criança 
para ver a mãe, voltou a assombrar a casa. Então o demônio não se contenta com uma 
alma sem Cristo, sem também ignora Mãe: "Jogue o Filho e vosso escravo". De 

Caso contrário, os temores mãe reinserir o Filho na alma. E com razão temia, porque, 
como o erudito P. Paciuchelli, que é fiel para dar a Mãe de Deus, em breve vós receberá 
por meio de Maria. 
Como bem Efrém chama a devoção a Maria "Carta da Liberdade", passe para o céu e 
não ser relegado para o inferno. E chamou a Mãe de Deus "Sponsor of the Damned", 
ainda é verdade, pois é, o St. Bernard diz que Maria não tem poder nem vontade de 
salvar. Ela não tem poder, porque  de ser ouvido, como Santo Antônio. E St. Bernard 
diz que suas orações não pode ser vago, mas conseguir muito que eles querem: 
"Encontre o que vós quer e vós não pode ficar desapontado." Ela não tem vontade de 
salvar, porque a maioria dos desejos nossa salvação do que nós desejamos. Sendo isto 
verdade como isso pode acontecer de perder um devoto de Maria? Pode ser um pecador, 
mas se esta boa Mãe confiada com perseverança e vontade de fazer as pazes, ela vai 
cuidar de luz sai de vosso mau estado, a tristeza por vossos pecados, a perseverança em 
boa e santa morte. Que mãe, pode, com as suas orações antes de o juiz proferir vosso 
filho da morte, não é? E nós pensamos que Maria, a mãe mais amorosa que eu posso ser 
para vossos devotos, pode livrar uma criança da morte eterna, sair? 

Maria coloca vossos devotos no caminho da salvação 

Leitores devotos, graças a Deus, se vêem que Deus nos deu para amar e confiar com a 
Rainha do céu, Deus, diz São João Damasceno, concede esta graça para aqueles que 
querem economizar. Com estas palavras bonitas santo reacende a nossa confiança: 



"Mãe de Deus, se eu colocar a minha confiança em vós, eu vou ser salvo. Se eu estou 
sob sua proteção, eu não tenho medo de nada, porque sendo próprias armas de um 
devoto que a salvação é alcançada que Deus dá aos eleitos ". Erasmus saudou a Virgem, 
dizendo: "Salve, terror do inferno e esperança 
dos cristãos tem esperança em vós é a certeza da salvação ". 
Como enfurece o diabo para ver uma alma que permanece na devoção à Mãe de 
Deus! Lemos na vida do padre Alfonso Alvarez, muito dedicado a Maria, rezando e 
sendo muito angustiado pelas tentações impuras com o demônio que o atormentava, ele 
disse: "Deixe que a devoção a Maria e deixo para tentá-lo." 
Deus revelou a Santa Catarina de Siena, como Blossius que ele, por sua bondade, tinha 
dado a Maria, em resposta a vosso divino Filho, que ninguém, mesmo pecadora, se lhe 
foi confiada devotamente, veio para condenar a que se refere. O profeta David também 
pediu para ser entregues a partir de inferno para o amor que eu tive a honra de Maria: 
"Eu amei, ó Senhor, a honra de sua casa ... não perca a minha alma com os ímpios 
"(Salmo 25: 8-9). Ele diz: "o decoro da sua casa", porque Maria foi a casa que Deus 
construiu na terra para sua casa e encontrar nele o resto, tornando-se o homem, como 
está escrito em Provérbios: "A sabedoria é construído para si um casa "(Pr 1). “Não, 
certamente não será perdido-mártir Santo Inácio disse que se preocupa com ser um 
devoto da Virgem Mãe “. E São Boaventura confirma, dizendo: "Senhora, quem gosta 
de desfrutar de muita paz nesta vida e na outra nem nunca verá a morte." "Nunca houve 
nem será o caso Blossius-devoto garante que um servo humilde e devota de Maria, é 
perdido para sempre." 

Maria tem um grande poder contra o mal 

Quantos teriam sido condenados eternamente ou obstinado no mal, se Maria não tivesse 
intercedido com vosso filho para ter misericórdia neles! É o que diz Thomas a Kempis, 
e é a opinião de muitos teólogos, especialmente St. Thomas, que, aparentemente, as 
pessoas mortas em pecado mortal, a Mãe de Deus, o Senhor obteve a suspensão da 
sentença e reviveu a fazer penitência. Sobre o autor séria preocupação, não apenas 
alguns exemplos. Entre outros, Flodoard, que viveu no século IX, relata em sua Crônica 
de um diácono chamado Adolmano, que, acreditando-o morto, como se estivesse prestes 
a enterrá-lo, reviveu, e disse que tinha visto o lugar do inferno onde ele deve ser 
condenado, mas, 
Graças às orações da Santíssima Virgem, tinha vindo de volta à vida para ter tempo de 
fazer penitência. Surio refere-se também um cidadão romano chamado Andrew, que 
tinha morrido, aparentemente arrependido, e que Maria tinha obtido a reviver, a fim de 
ser perdoado. Ele também tem Pelbarto que no vosso tempo, quando o Imperador 
Sigismund atravessou os Alpes com o vosso exército, veio a voz de um soldado que 
estava magro, e pedindo confissão, dizendo que a Mãe de Deus, de quem ele havia se 
dedicado, tinha obtido a graça de viver nesse estado até que confessou, e uma vez que 
havia confessado, expirou. 
Estes e outros exemplos, não servem para incentivar qualquer temerário para viver em 
pecado, na esperança de que Maria vai entregar do inferno no último momento, porque, 
como seria grande loucura jogada em uma cova com a esperança de que Maria 
preservado da morte, uma vez que salvou os outros nesta situação, e mais loucura 
correria o risco de chegar a hora da morte em pecado com a alegação de que a Virgem 
pouparia do inferno. Mas esses exemplos servem para reviver o nosso pensamento a 



confiança de que se a intercessão da Mãe Divina do inferno, capaz de entregar até 
mesmo aqueles que pareciam ter morrido em pecado, quanto mais será poderoso para 
evitar cair no inferno que, durante sua Vida recorrer a ele com a intenção de alteração, e 
fielmente servir. 

Maria ouve nossas orações 

Então, digamos que com St. Germain: "Que seria de nós, pobres pecadores, mas 
queremos fazer as pazes e voltam para vós, sem a sua ajuda, eles são a vida ea 
respiração dos cristãos?". Ouçamos St. Anselm diz: "Não condená-lo por quem Maria 
tem orado uma vez." Ele diz não para condená-lo para quem vós trouxe suas orações, 
mesmo uma vez, rogai por nós, e estará livre do inferno. Quem vai dizer-me que, depois 
de tomar o tribunal divino, o juiz não terá positivo, se eu tenho que defender a minha 
causa para a Mãe de misericórdia? É o que diz Richard de São Victor. O B. Henry Suso 
declarou que ele tinha colocado sua alma nas mãos de Maria, e disse que se o juiz queria 
condená-lo, queria que ele executar o julgamento por meio de Maria, com certeza, uma 
vez nas mãos da Virgem piedosa, evitar-se a sua execução. Mesmo aqui e espero que 
para mim, Rainha Santa. Por isso eu sempre pleitear com São Boaventura: "Em ti, 
Senhor, esperei, não serei confundido eternamente." Senhora, eu coloquei toda a minha 
esperança em vós, então eu não tenho firme certeza me condenou, mas encontrar-me 
segura no céu louvando e amando sempre. 

Destino diferente de dois jovens libertinos 

Em 1604, em uma cidade de Flandres, viveu dois jovens estudantes, em vez de engajar-
se em estudos, passei em embriaguez e desonestidade. Uma das muitas noites, tendo 
sido pecando casa uma prostituta, que se chamava Ricardo, ele foi para a casa dele, o 
outro ficou mais. Ricardo chegou em casa, enquanto se despia para dormir, lembrou-se 
que ele ainda não tinha orado a Ave Maria, a Virgem, como de costume. Ele caiu de 
sono, por isso demorou muito a oração, mas fazendo um esforço orou, mas sem devoção 
e meio adormecido. Em seguida, deitou-se, e quando o primeiro sonho, sentiu forte 
apelo para a porta, e imediatamente, sem abrir a porta, viu diante de si o vosso 
companheiro, desfigurado e horrível. "Quem é vós?", Disse ele. "Não está me 
reconhecendo?", Respondeu a aparição. "Mas como é que vós está tão mudado? Se vós 
olhar como um demônio? "" Ai de mim! Eu estou condenado ", gritou o infeliz. 
"Como?" "Ao deixar a casa demônio infame me afogou. Meu corpo está no meio da rua 
e minha alma no inferno. E vós deve saber que a mesma punição foi preparado para vós, 
mas a Virgem, para que o pequeno presente de Ave Maria, eu me livrei. 
Sorte a sua, se vós pode tirar proveito do presente anúncio através de me enviar-lhe a 
Mãe de Deus! “E com isso ele desapareceu”. Ricardo, em lágrimas, atirou-se na cama, 
caiu no chão para agradecer a Maria por sua libertação. E enquanto ponderando 
mudança de vida, ouviu o sino dos franciscanos que jogaram para matinas. Ele disse: 
Que Deus me chamando para fazer penitência. Ele foi imediatamente para o convento 
para pedir pais para recebê-lo. Eles não quiseram dar ouvidos a sua vida sabendo tão 
bagunçado, mas ele, em torrentes de lágrimas, disse-lhes que aconteceu. Os pais 
marcharam naquela rua, e, de fato, encontrou o corpo do jovem, com sinais de ter sido 



estrangulada, pretos como o carvão. Então eu recebi. Ricardo, depois deu uma vida 
exemplar. Ele foi para a Índia e para pregar o Evangelho, de lá foi para o Japão, e teve a 
graça de morrer como um mártir de Jesus Cristo, sendo queimado vivo. 

Oração de gratidão para com MARIA 

Maria, minha querida mãe: 
em que abismo de males não me encontrar, 
se vós não tivesse preservado tantas vezes, se a tua mão piedosa 
vós não tinha sofrido 
perigos quantos havia caído. 

Há quantos anos estaria no inferno se vós não tivesse lutado vós com orações piedosas. 
Meus pecados graves lá me jogou; 
justiça divina, que tinha demônios condenados rugiu, 
querendo ver a sentença executada. Mas vós veio, Mãe, 
sem que eu chamei vós, e vós me salvou. 

Meu amado libertadora 
O que vós ofrendaré para tanta graça e tanto amor? Vós, então vós bater na minha 
dureza, 
e me atraiu o vosso amor e confiar em vós. 
Continua, a vida ea esperança, 

Mãe que eu amo mais que minha vida, determinado a livrar produto do inferno, e, 
anteriormente, dos pecados que eu posso cair. 

My Senhora, querida, eu te amo. 
Como pode suportar sua bondade 
ver condenado a um devoto que vós ama? Tirem-me daqui em diante não ser ingrato, 
nem vós, nem com Deus, 
, Para o vosso amor tem me dado tantas graças. Maria, eu sei que vou perder se vós 
padrão. 
Mas como ter a coragem de sair? Vós, depois de Deus, 
vós todo o amor que eu tenho. 

Eu não posso viver sem amor. Eu realmente te amo, eu te amo, 
e eu sempre vou te amar, 
no tempo e na eternidade, 
porque vós é a criatura mais bela e santa, mais benigno e amigável do mundo. Amen. 

II 



Maria socorro para vossos devotos no purgatório 

Maria atende aos devotos no purgatório 

Muito felizes são os devotos de Nossa Santa Mãe, não só porque são ajudados por eles 
na terra, mas também auxilia com conforto e proteção no purgatório. E muito mais 
alívio exigindo o mais sofrimento, incapaz de cuidar de si mesmas, tanto insiste em lhes 
descanso é Mãe misericordiosa. São Bernardino de Siena diz que naquela cadeia 
algumas almas que são esposas de Jesus Cristo, Maria tem como domínio e plenos 
poderes para aliviar tanto a liberação de tais sanções. 
Quanto à facilidade, diz o mesmo santo comentando as palavras do Eclesiástico: "Eu 
andei sobre as ondas do mar" (Ecclo 24, 8): "Eu quero dizer, visitando e auxiliando as 
necessidades 
e os tormentos dos meus devotos são meus filhos. " Ele diz que o mesmo santo que as 
dores do purgatório são chamados porque eles são ondas transientes, ao contrário do 
inferno que nunca passará. E as ondas são chamados, porque eles são dores muito 
amargas. Afligidos por estas penalidades, os devotos de Maria são constantemente 
visitados e ajudados por ele. Vejam como importante, diz Novarino, ser dedicado a esta 
senhora tão bom, porque ela não sabe quando a esquecê-los sofrer as chamas. E se 
Maria socorro a todas as almas do purgatório, porém vossos maiores prazeres e os 
cuidados são para o mais devotado a ele. 
A Virgem Maria revelou a Santa Brígida que "Eu sou a Mãe de todas as almas que estão 
no purgatório, e todas as penalidades que devem ser expurgados pela má conduta, 
constantemente são aliviados e mitigados por minhas orações." E não desprezes a esta 
piedosa mãe, às vezes até mesmo para estar presente naquela prisão santo para visitar e 
consolar suas filhas 

aflitos. "Eu andava nas profundezas do abismo" (Ecclo 24, 5). A St. Bonaventure 
fazendo o seguinte comentário: ". Abyss, ou seja, o purgatório, que Maria caminha para 
aliviar com sua presença, ajudando as almas santas" St. Vincent Ferrer diz: "Como é 
bom se manifesta Maria com aqueles que estão no purgatório, uma vez que obtida por 
refresco contínua". 
O que mais, mas Maria é a sua reconfortante no meio de dores, e que vosso alívio, 
mas esta Mãe de misericórdia? Santa Brígida ouviu Jesus dizer à sua mãe: "Vós é minha 

Mãe, Mãe de misericórdia, vós o reconfortante dos que estão no purgatório. " E a 
própria Virgem disse a Santa Brígida que, como um doente, pobre e abandonado em sua 
cama, ele se sente confortado com alguma palavra de conforto, para que essas almas 
estão aliviado ao ouvir vosso nome apenas. O próprio nome de Maria, nome de 
esperança e salvação é constantemente invocada em que a prisão queridas filhas, 
siéndoles de grande conforto. E então, diz Novarino, Mãe amorosa, sentindo-se 
chamado por eles, junte-se as suas orações a Deus, trazendo socorro às almas, e assim 
permanecem como sua grande paixão esfriou, com chuva celestial. 



Maria liberta vossos devotos 

Mas Maria não é só conforto e socorro para vossos devotos no purgatório, mas também 
quebra as correntes e resgata sua intercessão. Desde o dia de sua gloriosa Assunção, que 
é acreditado estava vazio Jail Purgatório, diz Gershon e confirma Novarino, dizendo 
com base em autores sérios, no dia Maria, entrar no Paraíso, ele pediu a vosso filho para 
trazer obter todas as almas do purgatório, desde então, diz Gershon, Maria tem o 
privilégio de entregar todos os vossos devotos, essas penalidades. E isso, diz ele, sem 
hesitação 
São Bernardino de Siena, dizendo que a Santíssima Virgem tem o poder, por suas 
orações e da aplicação de mérito, para libertar as almas do purgatório, e especialmente 
aqueles de vossos mais dedicados. O mesmo acontece Novarino, opinando que pelos 
méritos de Maria, não só se tornou mais suportável a dor daquelas almas, mas também 
mais curto abreviado por sua intercessão, o tempo de sua purgatório. Para isso, ela 
apenas pede. 
São Pedro Damião relata que uma senhora chamada Mazoria, já falecido, a madrinha 
apareceu e disse que no dia da Assunção tinha sido libertado de almas do purgatório um 
número superior a população de Roma. St. Denis o cartuxo diz a mesma coisa acontece 
na festa de Natal e da Ressurreição de Jesus Cristo, dizendo que durante as férias, Maria 
aparece no purgatório acompanhado por legiões de anjos e bater esses problemas a 
muitas almas. Novarino diz que isso acontece igualmente em todas as festas de Maria. 

Maria encurta o tempo de purificação, e que suprime os devotos 

Bem conhecida é a promessa de que Maria fez o Papa João XXII, que, aparecendo 
ordenou-lhe saber quantos pode levar o Escapulário que no sábado após a sua morte, 
seria entregue a partir de purgatório. O Papa, tal como referido no P. Crasset, declarou 
na bula papal emitido e posteriormente foi confirmada por Alexandre V, Clemente VII, 
Pio V, Gregório XII e Paulo V, que, por um touro de 1612 afirma: "O povo cristão pode 
acreditar piamente que o Santo Virgin ajudar com a sua intercessão contínua, e os 
vossos méritos e proteção especial após a morte, e especialmente no dia de Sábado - 
consagrada pela Igreja da Virgem Maria, para as almas dos irmãos da Aliança de Santa 
Maria Monte Carmelo, que deixou este mundo na graça e tomaram vosso 

escapular, observar a castidade de acordo com sua condição, e rezou para que o 
Pequeno Ofício da Virgem Maria, e se eles não têm sido capazes de recitar, depois de 
ter observado os jejuns da Igreja. " E na Profissão Solene de Santa Maria del Carmen é 
lido para ser acreditam piamente que a Santíssima Virgem Mãe consolou amor a 
fraternidade de Carmen no purgatório, e sua intercessão a cam logo à pátria celeste. 
E por que não podemos também esperar que as mesmas graças e favores, se nós, os 
devotos 
desta boa Mãe? E se servir com amor especial, por que não devemos também esperar 
que a graça de morrer entrar instantaneamente céu sem passar pelo purgatório? Isto é o 
que a Bem-Aventurada Virgem Maria enviou uma mensagem a B. Irmão Godfrey 
através Sant'Abbondio, com estas palavras: "Diga ao irmão Godfrey para progredir na 
virtude, assim que meu filho e eu, e quando a sua alma se afasta de vosso corpo não vai 



deixar vós ir para o purgatório, mas o tomar e oferecê-lo ao meu filho ". 
E se aliviar as santas almas do purgatório, vamos tentar orar por eles 
Santíssima Virgem, aplicando para eles de uma forma especial o Santo Rosário servir-
lhes alívio. 

Detalhes da bondade de Maria para um devoto perfeito de sua 

Joaquin Picolomini, muito dedicado a Maria, desde a infância, visitou até três vezes por 
dia, uma imagem de Nossa Senhora das Dores foi venerada na igreja, e sábado jejuou 
para melhor honra. À meia-noite, levantou-se a refletir sobre suas dores. E Maria 
recompensou estes dons. Em sua juventude, disse-lhe para ir para a Ordem dos Servitas, 
que, sem demora, realizadas Santíssima. No final de sua vida, ele também era a Virgem 
Maria apareceu trazendo duas coroas: uma de rubis, em recompensa de compaixão que 
ela tinha 
de suas dores e outras esferas, como uma recompensa para o qual ele havia consagrado 
virgindade. Pouco antes de sua morte, ele reaparece eo paciente pediu a graça de morrer 
no mesmo dia em que Jesus Cristo morreu. A Santíssima Virgem consolou-o dizendo: 
"Bem, prepare-se, porque amanhã, sexta-feira, morrer de repente, como vós deseja, e 
estarás comigo no paraíso." 

Na verdade, ele fez. Enquanto na igreja cantou a Paixão de Cristo de acordo com João, 
para dizer as palavras "eu estava de pé, junto à cruz de Jesus estava sua mãe", a paciente 
entrou em agonia, e dizendo: "E, inclinando a cabeça, entregou o espírito", o Bendito 
também deu sua alma ao Senhor, 
enquanto que o templo foi iluminado com brilho estranho, e um suave aroma, 
desconhecido flutuava no ar. 

AMOR oração a Maria 

Rainha do céu e da terra! 
Mãe do Senhor soberano do universo! 
Criatura mais sublime, sublime e amigável! 
É verdade que muitos não sabem que vós ou te amo, mas miríades de anjos e santos do 
céu 
te amo e nunca parar de cantar vossos louvores, e até mesmo na terra quantos feliz 
consumida em vosso amor, 
Sua bondade e andai em amor! 

Espero que eu também te amo, meu tipo Senhora! 
Me daria sempre pensando em vós 
servir, louvor e honra, 
e trabalho para todos vóss foram homenageados e amado! Vós veio para amar a Deus, 
e sua beleza, por assim dizer, 
vós tem atraído o peito do Pai eterno, 
e vós veio à terra para se tornar homem e vosso filho. 



E eu, um pobre verme, pode viver sem amor? Eu também realmente quero te amar, 
e fazer todos os esforços para vê-lo amado por todos. Vós vê, Senhora, que eu tenho o 
desejo de amar, me ajude a cumpri-la. 
Eu sei que vossos amantes, 
vosso Deus olha satisfeito; 
Ele, depois de sua glória, nada que vós quer mais do que vós, vê-lo honrado e amado 
por todos. 

Toda a minha esperança de que o que vós, Senhora, Vós tem que começar 
o perdão de todos os meus pecados, tu, a perseverança; 
tu tens para ajudar na hora da morte; 
tens de livrar do purgatório; 
vós, bem, vós tem que dirigir para o paraíso. 

Tudo isso que vós esperava aqueles que te amam, e ninguém foi decepcionado. 
A mesma coisa que eu espero, 
porque eu te amo com todo o meu coração, 
e, acima de todas as coisas, depois de Deus. 

III 

Maria leva os vossos servos para o paraíso 

Maria é uma garantia de salvação para vossos devotos 

Esse precioso sinal de predestinação são servos de Maria! A Igreja se aplica a esta 
divina Mãe, para o conforto de vossos devotos, as palavras da Sagrada Escritura: "Na 
cidade amada me fez sentar e habitarei na herança do Senhor" (Ecclo 24, 11). Cardeal 
Hugo diz: "Bem-aventurado é aquele que fica na Santíssima Virgem. Maria, 
o amor que cada um professa que tudo o que vós está procurando devoção. Muitos ou 
não recebê-lo ou não 
preservada: Bem-aventurado é aquele que recebe e mantém. "E habitarei na herança do 
Senhor." Isto é 

ou seja, acrescenta o erudito Paciuchelli, que são herança do Senhor. Devoção à 
Santíssima Virgem é dado em que são a herança do Senhor, isto é, que estará no céu 
louvando sempre. E continua falando Maria no mesmo livro: "Aquele que me fez, 
descansou na minha tenda, e disse habita em Jacó, e herdar a Israel, e colocar as suas 
raízes na minha eleitos". Meu Criador, se dignou a vir para descansar em meu peito. Ele 
queria que eu fosse morar nos corações dos eleitos, que era uma figura de Jacob, que 
são a herança da Virgem e providenciou que todos estavam enraizados predestinado 



verdadeira devoção para mim. " 
Muitos agora são abençoados, não estaria no céu, se não a Virgem 
tinha estado lá! "Eu fiz uma luz no céu infalível". Cardeal diz Hugo atribuir estas 
palavras a Maria: "Eu fiz brilhar no céu muitos luminares poucos são os meus devotos 
eternas." Ele acrescenta o mesmo autor: "Muitos santos estão no céu, por sua 
intercessão, que nunca tinha sido se não fosse por ela." São Boaventura diz que todos os 
que confiam na proteção de Maria, que abriu as portas do céu para eles. Como Efrém 
chama a devoção a Maria, a entrada do paraíso. E os Blossius devoto, falando com a 
Virgem, diz: "Senhora, de ter entregue as chaves do reino e tesouros abençoado". 
“Portanto, devemos orar continuamente com as palavras de Santo Ambrósio: “Abra-
nos, Maria, a porta do paraíso, como vós mantém a chave, ainda mais, já que vós é a 
porta, liguei para a Igreja:” Porta do Céu “. 
Portanto, além disso, a grande Mãe é chamado de Estrela da Igreja Mar: "Salve, Estrela 
do Mar" Porque, assim como os velejadores, diz St. Thomas, o Angelicum, é 
direcionada para atingir porta por Polaris, assim os cristãos são orientados a ir para o 
paraíso por meio de Maria. 
Além disso, da mesma forma, chama São Pedro Damião "escada do céu", porque, 
diz o santo, por meio de Maria, Deus veio à terra para que através dele os homens 
merecia levantar da terra ao céu. E, por fim, Senhora, Atanásio diz, tem sido preenchido 
com graça, pois vós era o caminho real para a nossa salvação ea saída para a pátria 
celeste. St. Bernard chama o veículo Virgem que conduz ao céu. E cumprimenta João 
Geometer assim: "Salve, nobre carruagem", no qual vossos devotos são levados para o 
paraíso. Assim, São Boaventura exclama: "Bem-aventurados são aqueles que conhecem 
vós, Mãe de Deus! Porque saber é o caminho da vida imortal, e falar sobre os vossos 
pontos fortes é o caminho para alcançar a vida eterna. " 

Maria é o caminho para o céu 

Crônicas franciscanas contam que o irmão Leo viu uma escala de vermelho, no topo do 
qual era Jesus Cristo, e um branco no final do que foi a Mãe Santíssima. E ele viu que 
alguns estavam tentando escalar a escada vermelha, subiu alguns degraus e rolou, voltou 
a tentar e caiu para trás. Ele pediu-lhes para tentar subir a escada branca e de fato tentou 
e foi feliz e fácil, porque o alargándoles mão Virgem ajudou e, assim, veio seguro para 
o paraíso. St. Denis o cartuxo Pergunte: "Quem será salvo? 
Quem virá para reinar no céu? Certamente salvos e reinar no céu, ele responde: 
aqueles para quem esta graciosa rainha usar suas orações. " Este afirma a mesma 
Virgem Maria, onde ele diz: "Para o meu primeiro reinado almas intercessão durante 
sua vida na terra dominar suas paixões, e depois vem para reinar para sempre no céu." 
Lá, diz Santo Agostinho, todos são reis: "Então muitos reis alguns cidadãos." Maria, em 
suma, diz Richard de St. Lawrence, é o soberano do paraíso porque não há líder que vós 
quer e não apresentou a esse 
quer. Assim, aplicando-se as palavras sagradas: "Em Jerusalém é o meu poder" (Ecclo 
24, 

11), acrescenta: "Em outras palavras, enviando o que eu quero e introduzindo para o céu 
que eu quero." E ela ser a Mãe do Senhor do Paraíso, Ruperto diz, com razão, é natural 
que ela é a Senhora do Paraíso. 



Esta mãe divina, com suas poderosas orações e apoio, com facilidade paraíso vai nos 
levar, se não colocar obstáculo. Portanto aquele que serve Maria e Maria que intercede, 
tem tanta certeza do paraíso, como se já estivesse lá. Sirva Maria, é estar em sua corte, 
acrescenta São João Damasceno, e é a maior honra que podemos desfrutar, porque 
Maria é servir e reinar no céu, e viver com ele em mais de reinado. Em contraste, 
aqueles que não servem Maria não serão salvos, aqueles que estão privados da ajuda de 
esta grande mãe, abandonou o alívio de vosso filho e de toda a corte celestial. 
Louvado sejas para sempre a infinita bondade de nosso Deus, que ordenou colocado 
céu como nosso advogado a Maria, para que ela, como a mãe de juiz e mãe de 
misericórdia, por sua intercessão bastante eficaz, tente o negócio da nossa salvação 
eterna. O pensamento é de São Bernardo: "Nosso advogado nos precedeu no 
peregrinação, que, como a mãe do juiz e mãe de misericórdia, apelos eficazes lidar com 
o negócio da nossa salvação. " E o monge Jacob, médico entre os Padres gregos, diz que 

Deus fez a salvação Maria como Bridge to, o que nos permite passar as ondas do 
mundo, temos às margens felizes do paraíso. Então, exclama São Boaventura: "Ouvi, 
vós todos que desejo paraíso: servir e honrar Maria e certamente vai alcançar a vida 
eterna" 

Maria é a esperança certa de salvação, mesmo para o pecador 

E eles devem ser cuidadosos de obter o reino abençoado aqueles que têm merecido o 
inferno, se fielmente dedicada a servir esta rainha. Muitos pecadores, diz St. Germain, 
têm procurado encontrar a Deus através de vós, ó Maria, e salvos. Pense Richard de San 
Lorenzo, que João diz que Maria é coroada com doze estrelas (Ap 12, 1), enquanto que 
em Cantares de Salomão se diz que a Virgem está entre leões e leopardos: "Vem do 
Líbano, minha noiva, vem do Líbano, vem. Otea ... Desde as cavernas dos leões, dos 
montes dos leopardos "(Ct 4, 8). Isto significa que forma? Ricardo responde que esses 
animais são pecadores que, com a ajuda e intercessão de Maria se transformam em 
estrelas do céu, que são melhores como uma coroa de Rainha de misericórdia, que todas 
as estrelas no céu. O servo do Senhor Irmã Seraphina de Capri, enquanto orava a 
Virgem um dia do nono da Assunção, pediu a conversão de mil pecadores, mas temendo 
que o vosso pedido foi excessiva, a Virgem lhe apareceu e tomou o vão medo, dizendo: 
"Por que vós tem medo? É que eu não sou tão poderoso quanto o meu Filho para a 
salvação dos pecadores mil? Parece que eu já tenha feito. " E levou em espírito para o 
céu, onde ele mostrou inúmeras almas dos pecadores tinha merecido o inferno, mas que 
por sua intercessão tinha sobrevivido e gostava de bem-aventurança eterna. 
É verdade que, enquanto vivia na terra, ninguém pode ter certeza absoluta da sua 
salvação eterna. Quando perguntado David a Deus: "Senhor, quem habitará no teu santo 
monte?" 
(Sl 14, 1), São Boaventura respondeu: "Vamos pecadores, os passos de Maria, e se 
inclinarão suas plantas sagradas. E vamos adotá-la para fazer o mérito de nos abençoar. 
" E a sua bênção nos assegura paraíso. "Chega, Senhora, diz St. Anselm, que quer 
salvar-nos e seremos salvos." St. Anthony afirma que as almas protegidos por Maria 
necessariamente salvos. 

Acertadamente previu a Santíssima Virgem, diz Santo Ildefonso, que todas as gerações 



chamariam bem-aventurada (Lc 1, 48), porque todos os eleitos obter a felicidade eterna 
por meio de Maria. Tu, ó Mãe sublime, são o início, meio e fim da nossa felicidade, diz 
S. Metódio: Princípio, porque Maria obtém para nós o perdão dos pecados por meio, 
porque nós temos a perseverança na graça de Deus, e assim porque ela finalmente nos 
leva paraíso. Para vós, ainda diz São Bernardo, abriram os céus e infernos são 
esvaziados, para que vós tenha restaurado paraíso, para vós, em suma, ter sido dado a 
vida eterna a muitos que merecia a morte eterna. 

Maria mantém promessas para Vossos devotos 

Deve incentivar-nos a esperar paraíso com segurança, a bela promessa que faz a mesma 
Virgem Maria, a quem a honra e, especialmente, para aqueles que, pela palavra e pelo 
exemplo e procurar torná-lo conhecido honra dos outros. "Quem obedece me mim, não 
é vergonha" (Ecclo 24, 22). Feliz, diz São Boaventura, que conquistar o favor de Maria! 
Estes são ainda hoje reconhecido como vossos companheiros, e ele que carrega o 
emblema de um servo de Maria, já está registrado no livro da vida. 
Que bom é a preocupação com juízos de se as escolas predestinação 
a glória é antes ou depois da prestação de mérito? Quem? Se estamos escritos no livro 
da vida? Se somos verdadeiros servos de Maria e ter a sua proteção na verdade que são 
registrados para, como diz São João Damasceno, Deus concede a devoção à Sua Mãe 
Santíssima, mas aqueles que querem economizar. Isto é o que o próprio Deus revelou 
através de João: "O vencedor vai colocar a coluna no templo do meu Deus, e ele nunca 
vai ser, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e minha Cidade Deus "(Ap 3 
12). Quem é essa cidade de Deus, mas Maria, como diz São Gregório, lembrando o 
texto de David: "Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus" (Sl 86, 3). 
Podemos dizer com São Paulo: "Marcado com este selo: O Senhor conhece os que são 
vossos" (2 Tm 2, 19). Quem toma este sinal, sendo dedicado a Maria, é reconhecido por 
Deus como o vosso. Assim escreve Pelbarto que a devoção à Mãe de Deus é mais certo 
sinal de que ele tem para alcançar a salvação eterna. E B. Alano, falando da Ave Maria, 
diz que 
que muitas vezes homenageia a Virgem com a saudação do Anjo, tem um grande sinal 
que é para ser salvo. 
Mais uma razão que diz a recitação diária do Rosário: "Se vós cumprimentar com 
perseverança 
Virgem com o Santo Rosário, vós tem uma indicação, assim, muito grande, que vós está 
recebendo a salvação eterna. " Diz o P. Nieremberg em vosso livro Love and Maria 
Hobby, os devotos da Mãe de Deus, não são apenas os mais favorecida e privilegiada 
por ela, mas também no céu será muito mais exaltado. Ele acrescenta que, no sinal do 
céu terá algumas muito distinto especial porque íntimo será reconhecido como o 
Virgem e vosso namoro especial, de acordo com a palavra de Provérbios: "Toda a sua 
casa duplo desgaste vestido" (Pr 3, 21). 
Santa Maria Madalena de Pazzi viu no mar um navio que ia todos os 
dedicado a Maria, e ela, como o piloto de uma condução segura direto para o porto. Ao 
que o santo entendeu que aqueles que vivem sob a proteção de Maria, mesmo em meio 
a todos os perigos da vida, livrar-se do naufrágio do pecado e da condenação, porque 
eles são guiados por ele à porta do paraíso. Vamos neste navio, sob o manto de Maria, e 
estamos muito confiantes de alcançar o reino abençoado como a Igreja canta: "Em ti 
habitar 



todos os bem-aventurados, Santa Mãe de Deus. " Tudo que vós tem para compartilhar 
as alegrias eternas habita em vós, vivendo sob sua proteção. 

EXEMPLO 

Maria aprecia vosso canto a um monge 

Cesário diz um monge cisterciense, muito dedicado à Mãe de Deus, tinha um forte 
desejo de ver sua amada senhora, e eu estava pedindo constantemente. Uma noite, no 
jardim, olhando o céu e suspira queima passou a Rainha pelo desejo de vê-la, de 
repente, viu vir do céu uma luz linda virgem aureolada disse 
"Thomas vós vai ouvir a minha música?" "Claro", respondeu ele. Então a virgem cantou 
tão docemente que o religioso foi transportado para o paraíso. Após o canto, 
desapareceu deixando-o com um grande desejo de saber quem lhe havia aparecido. E de 
repente vós sente que sua mais bela virgem aparece outra também ainda ouvi-lo cantar. 
Incapaz de conter-se, perguntou quem ele era, e da Virgem respondeu: "O que vós viu 
pela primeira vez é Catherine, e eu estou Agnes, as duas testemunhas de Jesus Cristo, e 
nós temos sido ordenado por Nossa Senhora para consolá-lo." E com isso, ele 
desapareceu. Com tudo isso, o religioso deixou com mais esperança de finalmente ver a 
sua rainha. Não enganado, pois logo após viu um grande clarão e que o coração foi 
inundado com alegria desconhecida, e eis que no meio dessa luz, vá para a Mãe de Deus 
rodeada por anjos, com uma beleza incomparavelmente superior ao o do santo anterior. 
Ela disse: "Querido servo e filho, eu te agradeço porque eu tenho devoção, e quero fazer 
vós ouvir minha música." E a Virgem iniciada tão bela melodia que o devoto religioso 
perdeu a consciência bruços caindo. Eles tocaram para Matins, reuniu os monges, e viu 
Thomas, fui olhar o celular e outros lugares, e finalmente encontrei-o no jardim, 
desmaiou. O abade comandado por obediência a declarar que tinha acontecido, e os 
religiosos, tornou-se a voz da obediência, tinha todos os favores que ele tinha feito a 
Mãe de Deus. 

PEDINDO oração a Maria o dom do amor de TI 

Rainha do Céu e Mãe de santo amor, pois vós é a criatura mais gentil, 
o mais amado de Deus, que ele mais amava, vós concorda que vós também ama o 
pecador, 
o mundo mais ingrato e miserável. 

Vendo-me, obrigado, livre do inferno, e assim favorecido por vós sem merecer 
Eu tenho tido com a tua bondade, 
e eu coloquei toda a minha esperança. 



Senhora, eu te amo, e eu te amo mais do que amei 
Saints te amo mais. 
Gostaria, se eu fosse, 
dar a conhecer a todos os que ignorá-lo, 

como é digno de ser amado, 
para que todos possam amar e venerar-lo. 

Eu morreria por vosso amor, por defender sua virgindade, 
sua dignidade como Mãe de Deus, 
a sua Imaculada Conceição, 
se para defender esses privilégios, 
Era necessário dar a vida. 

Amada Mãe, receba meu afeto, e não deixe que um servo que te ama, 
Vai ser um inimigo de Deus, que tanto deseja. 
Então era eu que ofendi, meu Senhor. Mas então, Maria, não te amo, 
Eu não me importei e amei. 

Mas agora, eu desejo nada mais, após a graça de Deus, 
amar e ser amado por vós. 
Eu sei, minha senhora, o mais agradável e benigno 
não desprezar amar quem vós ama, 
enquanto vós não deixar vitória amor. 

Eu quero amar no paraíso. Lá, ao lado de vós, vai saber realmente, que bom que vós, 
e quanto vós tem feito para salvar; 
por que te amo mais fervor, e meu amor será eterno, 
sem medo de nunca parar de te amar. 

Maria, eu confio salvar através de vós. Ore a Jesus por mim. 
Eu desejo nada, 
vós é a minha esperança. 
É por isso que eu sempre cantar "Maria, minha esperança, 
vós tem que me salvar. " 

Capítulo IX 

Bondade ea misericórdia de MARIA 

Ó clemente, ó piedosa 



Quão grande é a misericórdia e compaixão de Maria 

Maria é a mesma bondade a todos 

St. Bernard Falando de piedade que tem Maria para com os necessitados, diz que ela é, 
na verdade, a terra prometida de Deus, que mana leite e mel. St. Leo diz que a Virgem 
está equipado com tal misericórdia, que não só merece ser chamado de misericordioso, 
mas a mesma misericórdia. E São Boaventura, considerando que Maria é Mãe de Deus 
feito para beneficiar os necessitados, e que ela está confiante de que o escritório de 
misericórdia, e contemplando o outro lado, ela tem um grande cuidado de todos aqueles 
em necessidade, por que é tão rico em misericórdia, parece que nenhum outro desejo do 
que aliviar as necessidades, dizendo que quando ele olhou para Maria, ele esqueceu a 
justiça divina ea misericórdia divina só viu que Maria está cheia. Estas são as suas 
palavras ternas: "Realmente, Senhora, quando eu olho para vós, eu não vejo nada, mas a 
misericórdia, para os necessitados tem sido feita Mãe de Deus foi confiada a tarefa de 
piedade. Então vós vê cuidar deles, vós está cercado de misericórdia, parece que vós 
está apenas feliz por exercer misericórdia. " 
Essa é a misericórdia de Maria, diz o abade Guerrico, que suas entranhas tão amorosa, 
Não sei, nem por um momento, deixar de produzir frutos de misericórdia para nós. St. 
Bernard diz: "E o que mais pode muito bem uma fonte de piedade, mas pena?" Por esse 
motivo, Maria é comparada à árvore: "As oliveiras bonitas nos campos" (Ecclo 24, 19). 
Porque, como o azeite de oliva dá só, a imagem de misericórdia, bem como, as mãos de 
Maria não ir mais de graça e misericórdia. Então, Maria, muito bem ser chamado, diz 
padre Luis de la Puente, a mãe do petróleo, ou seja, Mãe de misericórdia. Desenhando 
nos esta mãe para pedir o óleo da sua misericórdia, não temo que negá-lo, como as 
virgens prudentes negado ao tolo, quando disse: "Para que não alcançar ou para nós, ou 
para vós "(Mt 25, 9). De jeito nenhum, porque ela é muito rica neste óleo da 
misericórdia, como São Boaventura adverte. Essa é também por isso que a Igreja chama 
não só Virgem prudente, mas prudente, para entender, diz Hugo de São Victor, que 
Maria é cheia de graça e misericórdia, o que é suficiente para proporcionar a todos, sem 
o qual ela faltando. 
Mas eu pergunto: Por que vós diz que esta oliveira belo está no meio do campo, e não 
em vez de um jardim murado ou com espinho perto? Isso responde o Cardeal Hugo: 
Para que todos possam facilmente contemplar Maria sem problemas ir para vosso 
remédio para suas necessidades. Esta bela Santo Antonino confirma inquieteis, dizendo: 

como uma oliveira que é a céu aberto, para que todos possam ir até ela, se justo ou 
pecadores por misericórdia. Ele acrescenta ainda: Quantas convicções tem sido 
conhecida a revogar esta Santíssima Virgem, com suas orações piedosas em favor dos 
pecadores que recorreram a ele! "E o outro devoto porto mais seguro, diz Thomas a 
Kempis, descobrimos que o peito devoto de Maria? Lá, o pobre é o vosso refúgio, o 
paciente vosso remédio, o vosso conforto, o luto, o conselho cético, e abandonado a sua 
ajuda ". 
Ai de nós, se tivéssemos esta Mãe de misericórdia, tão atenciosos e dedicados nos 
socorrer em todas as nossas misérias! "Onde há uma mulher, um homem geme drift" 
(Ecclo 36, 25). Onde as mulheres não têm, diz o Espírito Santo geme e sofre o mal. Esta 



mulher, diz São João Damasceno, é realmente Maria e, quando perder esta santa 
mulher, geme o paciente. Sim, como se a vontade de Deus que todos os presentes são 
distribuídos através das orações de Maria, se vier a falhar, não haveria nenhuma 
esperança de misericórdia, como disse o Senhor a Santa Brígida. 

Maria conhece a nossa necessidade eo remédio 

Como temem que Maria não vai simpatizar com as nossas misérias? Não, ela, melhor do 
que nós, vê as nossas misérias e compaixão. Santo Antonino diz: Quem dentre todos os 
santos se compadece de nossas desgraças, como Maria? Onde vós ver qualquer miséria, 
lá vai correndo para ajudar com grande piedade. É o que diz Richard de São Victor. Ele 
também afirma Mendoza: Oh Virgem, a isenção com longa mão as vossas 
misericórdias, onde vós encontra uma necessidade. E nunca deixar esse cargo em boa 
Mãe, como ela mesma diz: "Para sempre subsistiré. Na Terra Santa, na sua presença, eu 
ministrava ... E em Jerusalém é o meu poder "(Ecclo 24, 9-11). Cardeal Hugo diz: "Até 
a idade de vir, isto é, até que começa a ser abençoado, eu certamente vai ajudar os 
homens em sua miséria, e para rezar pela conversão dos pecadores." 
Suetônio conta que o imperador Tito estava tão ansioso para conceder favores a ele, que 
pediu que o dia não tinha feito nenhuma, disse tristemente: "Eu perdi o dia" porque eu 
estive sem favorecer ninguém. Provavelmente isso o que Tito disse, mais por vaidade e 
desejo de ser estimado, que a verdadeira caridade. Mas a nossa imperatriz Maria, se por 
um passe impossível um dia sem a ajuda de algumas pessoas, eu sinto muito, porque ela 
é cheia de amor e desejo de nos fazer o bem. Assim, como Bernardino de Bustos diz 
que tem mais desejo de nos agradece nós recebê-los a partir dele. Então eu acrescentou 
que, quando chegar a hora, eu sempre acho minhas mãos cheia de misericórdia e 
generosidade. 
Foi Rebecca figura de Maria, a qual, quando o servo de Abraão pediu água para beber, 
ele respondeu que, não só para si mas também para vossos camelos teria a água de poço 
suficiente, de modo que todos pudessem beber (Gn 24, 19). E o devoto St. Bernard, 
virou-se para a Virgem, ele disse: "Senhora, não só o servo de Abraão, mas também 
para vossos camelos dar-lhes o vosso navio transbordando", como se dissesse: Senhora 
vós é mais piedosa e generosa Rebecca, e para que, não contente com a distribuição das 
graças da vossa misericórdia apenas os servos de Abraão, representando os servos fiéis 
de Deus, mas também renúncias camelos figura 
pecadores. E, como Rebecca deu mais do que foi perguntado bem e melhor, Maria dá 
mais do que é pedido. A liberalidade de Maria, diz Richard de São Lourenço, é 
semelhante à liberalidade de vosso Filho, que sempre dá mais do que é pedido, é por 
isso que Paulo chama de "rico para com todos os que o invocam" (Rm 10: , 12). O que 
isso diz um devoto autor Senhora: "Senhora, rogai por mim, porque vós vai pedir para 
me agradecer mais devoção que eu sei que tem, e graças a Deus eu tenho muito maior 
do que eu poderia pedir" . 

Maria é tipo, acima de tudo, com os pecadores 

Quando os samaritanos se recusaram a receber Jesus Cristo e sua doutrina, disse João 
James e vosso Mestre: "Tu, Senhor, nós enviar fogo do céu para devorá-los?" Mas o 



Salvador disse: "Vós não sabeis de que espírito vós pertence" (Lc 9, 55). Como se 
dissesse: Eu sou devota e doce, então eu desci do céu para salvar os pecadores, não para 
punir e 
Vós quer que eles? Doomed? O fogo? Que punição? Calma, não falo de 
punição, que não é o meu espírito. Assim como Maria, que é a alma de tudo como 
de vosso Filho, temos a certeza de que vós está sempre inclinado a ser gracioso, porque, 
como St. Brigida é chamada a Mãe de misericórdia, ea misericórdia de Deus faz tão 
piedoso e doce para todos. É por isso que João viu Maria, vestida com o sol: "Um 
grande sinal apareceu no céu: uma mulher vestida do sol" (12: 1). Sobre a qual, diz St. 
Bernard abordar a Virgem: "Vós viu o sol e vós vesti-lo." Vós se veste ao sol, a Palavra 
de Deus com a carne humana, mas ele vestiu-lhe o vosso poder e misericórdia. 

É tão piedosa e benigna esta Rainha, que, nas palavras de São Bernardo, quando um 
pecador se aproxima de recomendar à vossa misericórdia, não definida para examinar 
vossos méritos, ou se é digno ou não de ser ouvido, mas não mais guloseimas e socorro. 
Portanto St. Ildeberto reflete que 
Maria é certo dizer que ela é linda como a lua (Ct 6, 9), porque, como a lua ilumina e 
beneficia corpos humildes da terra, e Maria ilumina os pecadores mais indignos. 
"Formosa como a lua, porque é bonito para beneficiar o indigno", diz St. Ildefonso. E, 
embora a lua tem pleno sol, atua diante do sol, acho que um autor. Anselmo diz 
também: "Quanto mais cedo vós começa, às vezes, a nossa salvação invocando o nome 
de 
Maria, invocando o nome de Jesus. " Por isso, pediu Hugo de São Victor, para que nós, 
se os nossos pecados fazem temer a aproximação a Deus, porque ele é a majestade 
infinita temos ofendido, no entanto, não temem recorrer a Maria, porque nela 
encontramos nenhum pânico. É verdade que ela é santa e imaculada, que é a Rainha do 
Mundo e da Mãe de Deus, mas ao mesmo tempo é nossa carne, filha de Adão como nós. 

Finalmente, diz São Bernardo, tudo o que existe em Maria exala graça e misericórdia, 
porque ela, como a Mãe de misericórdia, é tudo para todos, e por sua grande caridade, é 
disponibilizado a todos, justos e injustos, e abre a dentro de sua misericórdia, para que 
todos possam desfrutar na sua plenitude. E se o diabo, como diz Pedro, "andar sempre 
em volta, procurando alguém para devorar" (1 Pedro 5: 8), pelo contrário, Bernardino 
de Bustos, diz, é o que faz Maria que "anda sempre à procura de maneiras de dar vida e 
salvar a todos que posso. " 

Maria se esforça sua atenção para o mais distante de Deus 

Devemos convencer-nos de que a proteção de Maria é maior e mais poderoso do que 
podemos imaginar, como Saint Germain. Por que é o Senhor, que a antiga lei era tão 
rigoroso na punição, agora tem tanta misericórdia até mesmo para os prisioneiros dos 
maiores pecados, pede Pelbarto, e responde: Ele se comporta bem nos méritos e pelo 
amor de Maria . San Fulgencio diz: Há quanto tempo aniquilou o mundo teria sido se 
Maria não tinha discutido com sua intercessão! Mas, diz Arnold de Chartres, podemos 
nos aproximar de Deus à espera de todos os bens, porque o Filho é o nosso mediador 
com Deus Pai e da Mãe com o Filho. Como não vai ouvir o pai para vosso filho quando 
ele apresentou as feridas que recebeu para salvar os pecadores? E como o Filho não está 



indo se encontrar com a mãe, quando ele entendeu que ele alimentou vossos seios 
virgens? Pedro diz Crisólogo com bela e firme expressão, este humilde empregada, 
tendo ficado a Deus em vosso ventre, como pensão exige acomodações, a paz mundial, 
a salvação daqueles que estão perdidos e as vidas dos mortos. 
Abade de Celles diz: muito que merecia ser condenado pela justiça divina, é 
salvos pela misericórdia de Maria! É que ela é o tesouro de Deus eo tesoureiro de todas 
as graças, de modo que a nossa salvação está em suas mãos. Então, sempre recorrer a 
esta mãe maravilhosa que é todo misericórdia, e nós somos muito certo para salvar, por 
sua intercessão, assim ela nos incentiva Bernardino de Bustos é a nossa salvação, a 
nossa vida, o nosso conselheiro, nosso refúgio e ajudar. Maria é precisamente 
Agostinho diz, que o trono da graça, para que o Apóstolo nos exorta a recorrer a 
confiança para a misericórdia divina e achar graça para ajuda oportuna (Hb 4, 16). No 
trono da graça, diz St. Anthony, isto é, Maria. Assim, Santa Catarina de Siena, chamada 
Maria administrador da misericórdia divina. 
E concluem com a exclamação bela e doce de São Bernardo, ao comentar o 
palavras: "Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria: Oh Maria, vós é 
misericordioso para com o 

miserável, piedoso rezar com vós, doce com aqueles que te amam, a misericórdia para o 
penitente, piedoso com progredindo, doce com o perfeito. Vós manifesta punições 
brandas para se livrar, piedosos para conceder graças e dando doce que vós procura ". 

Proteção de Maria para a sua dedicada 

Consulte Fr Carlos Bovio em Dormans, França, viveu uma caminhada casado em 
negócios desonestos com outra mulher. 

Sua esposa, incapaz de suportá-lo, não fez nada, mas peço a Deus para puni-los. 
Especialmente um dia em uma igreja, diante do altar da Virgem, ele começou a buscar 
vingança contra a mulher que roubou vosso marido. Pouco antes de imagem é cada dia, 
para rezar uma Ave-Maria, a outra mulher pecadora. 
Uma noite, em um sonho, foi apresentado à esposa, a Mãe de Deus. Vê-lo começou com 
o refrão habitual: "Justiça, Mãe de Deus, a justiça." A Virgem respondeu: "Justiça? Para 
me pedir justiça? Encontrar um que vós fizer isso, eu não posso. Sabe, que a oração 
diária pecador me orientar como para o meu gosto, que eu não posso ter um, então eu 
rezo sofrer ou ser punido por vossos pecados. " 
Na parte da manhã, era a esposa da Santa Missa na igreja da Virgem Maria, e ao sair, 
ele conheceu o amigo de vosso marido para ela começou a injuriar, dizendo entre outras 
coisas que ela era uma bruxa, que com os vossos encantamentos tinha chegado a amar a 
Virgem 
Abençoado. "Cale a boca! O que vós acha? “Ele disse às pessoas”. "Como eu deveria 
calar a boca? -Ela lhes respondeu: 
, O que eu digo é a verdade. Pareceu-me a senhora e pedir-me para me fazer 
justiça, eu respondi que eu poderia fazer para a saudação especial recita este ímpio 
todos os dias. " Eles perguntaram-lhe qual era a saudação que ele recitou para a Mãe de 
Deus a cada dia. Ela disse que era a Ave Maria. Mas percebendo que essa pequena 
devoção foi apresentado como misericordioso Virgin, estava prestes a se curvar aos pés 



do que a imagem santa, e ali mesmo, pedindo desculpas a todos, fez voto de castidade 
perpétua. Também tornou-se um hábito de freira e fabricado uma pequena sala, perto da 
igreja, onde ela se escondeu e perseverou em penitência contínua até a morte. 

Oração pedindo PRESENTES DE DEUS 

Mãe de misericórdia, vós é tão piedoso, tem tão grande desejo 
de nós bom para os necessitados, 
e deixar-nos felizes quando oramos, que eu, o mais infeliz de todos 
transformar a sua misericórdia 
para me dar o que eu peço. 

Procure outro tudo que eles querem, a saúde do corpo, a riqueza 
e outros bens da terra, Senhora, eu venho a perguntar o que vós quer me ver: 

Vós, que eram tão humildes, 
Dá-me a humildade e aceitar o desprezo sei. 

Vós, como sofreu no trabalho, faça-me paciente na adversidade. 

Vós, tão cheio de amor de Deus, alcançai-me o amor puro e santo. 

Tudo que vós ama para os outros, me ama a todos, 
e também para mim, são adversas. 

Vós, todos conectados à vontade divina, dar pleno acordo com o que Deus tem. 

O mais sagrado entre as criaturas, fazei-me santo, Maria. 

Não tem amor, 
e tudo o que pode e quer obter. 
Só eu posso evitar que o meu recebendo tua graça, ou implorar meu esquecimento, 
ou a minha pouca confiança na sua intercessão. Mas vir até vós, 
e fazê-lo com confiança, 
se vós tem que me dar. 

Estes dois supremos obrigado, é o que eu quero e peço-vos agora, 
Espero que, com certeza, para chegar a vós, Maria, Mãe e minha esperança, 
meu amor, minha vida, o meu refúgio, 



meu ajudador e consolador. Amen. 

Capítulo X 

O nome de Maria 

Ó doce Virgem Maria 

O nome de Maria é doce na vida e na morte 

Maria, Santo Nome 

O nome agosto de Maria, como Mãe de Deus, não era coisa terrena, ou inventada pela 
mente humana ou escolhido por decisão humana, como acontece com todos os outros 
nomes que são impostas. Este nome foi escolhido pelo céu e imposta pelo arranjo 
divino, como evidenciado por São Jerônimo, Santo Epifânio, Santo Antonino e outros. 
"Tesouro da divindade, diz Richard de St. Lawrence, fez o nome de Maria". Fora pisou 
o vosso grande nome, porque as três pessoas divinas, continua, deram-lhe esse nome, 
que qualquer nome, era o nome de vosso Filho, e enriquecido com grande poder e 
majestade, sendo que 
pronunciado vosso nome, quer, por reverência, se dobre todo joelho no céu, na 
terra e no inferno. Mas, entre outras prerrogativas que o Senhor deu o nome de Maria, 
veja como doce que tem para os servidores da Senhora Santíssimo, tanto durante a vida 
e na hora da morte. 

Maria, cheia de doçura nome 

Relativamente à primeira, durante a vida ", o santo nome de Maria, diz o monge 
Honório divina é cheia de doçura." Assim, o glorioso Santo Antônio de Pádua, 
reconhecido em nome de Maria, a mesma doçura de St. Bernard, em nome de Jesus. "O 
nome de Jesus ", disse ele," o nome de Maria ", disse um deles," é alegria para o 
coração, mel 
melodia nos lábios e orelhas de vossos devotos ". Condes de V. Ancina Juvenal, Bispo 
de Saluzzo, para que ao nome de Maria sentiu uma doçura sensível tão grande que 
lambeu os lábios. Também se refere a uma senhora na cidade de Colônia Marsilio disse 
ao bispo que, ao pronunciar o nome de Maria, era um gosto mais doce que o mel. E, 
tendo o bispo o mesmo costume, também experimentou a mesma doçura. Lemos no 
Cântico dos Cânticos, na Assunção de Maria, os anjos perguntou três vezes: "Quem é 
este que vem subindo do deserto, como colunas de fumaça? Quem é este que está a 
aurora? Quem é esta que sobe do deserto repleto de alegria? "(Ct 3, 6, 6, 9, 8, 5). 
Pergunte Richard de San Lorenzo: "Por que os anjos muitas vezes perguntam o nome da 
rainha?" E ele respondeu: ". Foi tão doce de ouvir os anjos pronunciar o nome de Maria, 



por que tantas perguntas" 
Mas eu quero falar sobre isso doçura sensível, porque deu tudo tão comum, eu quero 
falar sobre a doçura saudável, conforto, amor, alegria, confiança e força 
dar o nome de Maria para aqueles que pronunciá-lo com fervor. 

Maria, feliz e inspira nome de amor 

Francón Abade diz que após o sagrado nome de Jesus, o nome de Maria é tão rico em 
bens, nem na terra, nem em nome de Deus ressoa sem almas 
receber tal graça esperança devota e doçura. O nome de Maria continua a dizer- 
contém dentro de si um algo admirável, doce e divino, que quando é conveniente para 
os corações que amam produz neles um perfume santo gentilmente. E a maravilha deste 
nome, conclui o autor, é que, se vós ouvi-lo mil vezes aqueles que amam Maria, sempre 
soa como novo, sempre experimentando a mesma doçura de ouvir pronunciar. 
Também falando essa doçura B. Henry Suso, disse nomeação de Maria sentiu sua 
confiança sobe e inflamado no amor com tanta alegria, que entre alegria e lágrimas, 
como ele disse o nome amado, senti como se estivesse no centro do meu peito, e disse: 
Este nome foi derretendo na alma como favo de mel. Por isso 

exclamou: "Oh nome mais doce! Ó Maria, como vai ser a si mesmo se o vosso único 
nome é simpático e engraçado! " 
Contemplando a sua boa Mãe do St. Bernard diz amar com ternura: "Oh 
exaltado, ó piedosa, ó digno de todo louvor Virgem Maria, vosso nome é tão doce e 
gentil, que não pode ser nomeado, sem os nomes não vai inflamar amo vós e Deus, e só 
de pensar nisso, quem gosta de vós se sentir mais confortados e mais inflamado em sede 
de amor ". Richard de St. Laurence diz: "Se as riquezas consolar os pobres, porque eles 
tirar da miséria, mais o vosso nome, ó Maria, muito melhor do que as riquezas da terra, 
estamos aliviados das tristezas desta vida." 
Vosso nome, ó Mãe de Deus, como São Metódio, é cheio de graça e de bênçãos divinas. 
Assim, como São Boaventura não pode pronunciar o vosso 
nome sem dar alguma graça a ele devotamente invocá-lo. Encontre-se um coração 
endurecido, como vós pode imaginar, e todos desesperados, se ele te chama, ó graciosa 
Virgem, tal é o poder de vosso nome, idiota diz que vai suavizar a sua dureza, porque 
somos pecadores confortando com a esperança de perdão e graça. Vosso nome mais 
doce, Ambrósio diz, é perfumado ungüento perfumado graça. E o santo rezar à Mãe de 
Deus, dizendo: "Descer às profundezas de nossas almas este bálsamo da salvação." Isso 
é como dizer: Faça Senhora, nós concordamos em nomear-lhe muitas vezes cheio de 
amor e confiança, bem nomear-lhe um sinal ou já tem a graça de Deus, que tem de 
recuperar em breve. 
Sim, lembre-se, porque o vosso nome, Maria, consola os aflitos, fica no caminho da 
salvação 
a que tinha partido, e conforto para os pecadores, ao não se render ao desespero, e acho 
que Landulph da Saxônia. E diz Q. Pelbarto que, como vossos cinco chagas de Jesus 
Cristo deu ao mundo o remédio para vossos males, e, da mesma forma, Maria, o vosso 
santo nome composto por cinco cartas todos os dias dá o perdão aos pecadores. 



Maria, um nome que dá força 

Portanto, nas Canções Sagradas, o santo nome de Maria é comparado ao petróleo: 
"Como o óleo derramado é o teu nome" (Ct 1, 2). E esta passagem diz B. Alan: "O 
nome dele é glorioso em relação ao óleo derramado por causa do petróleo e cura o 
doente, espalha perfume, e alimenta a lâmpada, por isso o nome de Maria, cura 
pecadores, recria o coração e respira no amor divino. " Richard portanto de St. Laurence 
encoraja os pecadores, ao recorrer a este nome sublime, porque isso só será suficiente 
para curá-los de todos os males, porque não é uma doença tão maligna não deu 
imediatamente para o poder do nome de Maria. " 
Inversamente demônios, diz Thomas a Kempis, por isso temem a Rainha do céu, ouvir o 
vosso nome, fugindo de quem nomeia como que de fogo queimá-los para cima. A 
própria Virgem revelou a Santa Brígida, que não há pecador tão frio no amor divino, 
que invocar o vosso santo nome com o propósito de tornar-se, não o diabo ficar longe 
dele instantaneamente. E mais uma vez ele disse que todos os demônios sentir tanto 
respeito e admiração ao vosso nome como ouvir pronunciar o ponto de lançamento para 
a alma que tinha preso em suas garras. 
E como pecadores longe de ouvir os anjos rebelde invocar o nome do 
Maria, a Senhora disse a Santa Brígida vários bons anjos vêm para as almas justas que 
invocam devotamente. 
St. Germain atesta que, como a respiração é um sinal de vida, tantas vezes invocado 
O nome de Maria é um sinal ou vós vive na graça de Deus, ou logo será alcançado; 

porque este nome tem uma força poderosa para obter a vida da graça que devotamente 
invocá-lo. Em suma, este nome admirável, acrescenta Richard de San Lorenzo é muito 
forte como uma torre que estará livre da morte eterna, os pecadores que se refugiam 
nele, por que teria sido muito perdido com esse nome vai ser defendido e guardado . 
Torre defensiva que não só liberta os pecadores do castigo, mas também defende 
os justos dos assaltos do inferno. É o que diz o mesmo Richard, que após o nome 
de Jesus, não há nenhum nome que tanto ajuda e que ambos servem a salvação dos 
homens, já que este nome único de Maria. É bem conhecido e devotos experientes 
diárias de Maria, que este nome dá uma tremenda força para superar todas as tentações 
contra a castidade. Refletir o autor considerar as palavras do Evangelho: "E o nome da 
virgem era Maria" (Lc 1, 27), e diz que estes dois nomes Virgem Maria e Evangelista 
coloca juntos, para nos fazer entender que o nome desta Virgem pura nunca está 
dissociada castidade. Ele acrescenta Peter Crisologo, que o nome de Maria é um sinal de 
castidade, o que significa que aqueles que duvidam se haverá pecado em tentações 
impuras, se vós se lembra de ter invocado o nome de Maria, é um sinal certo de não ter 
castidade violada. 

Maria nome bênção 

Então, sempre aproveitar o belo conselho St. Bernard: "Nos perigos, nas angústias, nas 
dúvidas, ligue para a Maria. Não deixá-lo cair de vossos lábios, e não tirar do coração. " 
Em todo o perigo de perder a graça divina, pense em Maria, invoca Maria, juntamente 
com o nome de Jesus, que sempre tem que ir esses nomes inseparavelmente ligados. 



Nunca afastar nossos corações e nossas lábios esses nomes tão doce e poderosa, porque 
esses nomes nos dará a força para não ceder às tentações e nunca para superar tudo. Eles 
são maravilhosos agradecer Jesus prometeu aos devotos do nome de Maria, como 
sugerido no St. Brigida conversando com sua mãe, revelando que todo aquele que 
invocar o nome de Maria com confiança e propósito de emenda, receber estas graças 
especiais: tristeza perfeito para os vossos pecados, o que deve limpar a força para 
alcançar a perfeição e, finalmente, a glória do paraíso. Porque, disse o Divino Salvador, 
são para mim tão doces e queridas suas palavras, ó Maria, não posso negar o que vós 
pede. 
Em suma, mesmo diz Santo Efrém, que o nome de Maria é a chave que abre a porta do 
céu para o chamador com devoção. Assim, São Boaventura é direito de chamar Maria 
"a salvação de todo aquele que invocar o" como se fosse o mesmo invocar o nome de 
Maria para obter a salvação eterna. Ele também diz Richard de St. Lawrence para 
invocar este santo e doce nome graças superabundantes se deixar nesta vida e na outra a 
glória sublime. Portanto, conclui Thomas Kempis: "Se vós procurar, meus irmãos, ser 
confortado em todo o vosso trabalho, recorrer a Maria, invoca Maria, Maria obsequiad, 
confiamos a Maria. Divirta-se com Maria, chorar com Maria, caminhar com Maria, e 
Maria procuram Jesus. 
Finalmente desejo de viver e morrer com Jesus e Maria. Se o fizer, irá para a frente 
sempre nos caminhos do Senhor, como Maria, com prazer orar por vós, e do Filho, 
certamente, estar presente no 
Mãe ". 

Maria, nome dildo 

Muito doce é para vossos devotos, durante a vida, o nome santíssimo de Maria, pelas 
graças supremos que recebem como nós Vitos. Mas eles vão encontrá-lo mais 
confortável no momento 

da morte, para o macio e dar-lhes a morte santa. O P. Sergio Caputo, SJ, pediu a todos 
assistir a um moribundo, que freqüentemente pronunciasen nome de Maria, dando como 
razão que o nome da vida e da esperança, apenas para pronunciar a hora da morte, é 
suficiente para dispersar a inimigos e consolar o doente em todas as suas angústias. Da 
mesma forma, São Camilo de Lellis, recomendou fortemente a sua religiosa que 
ajudaria a morrer muitas vezes invocar os nomes de Jesus e Maria, como ele sempre 
praticou e pratica-se muito melhor a si mesmo na hora da morte, como relata em sua 
biografia, repetindo os nomes tão docemente, tão amados por ele, de Jesus e de Maria, 
que inflamado no amor a todos os que o ouviam. E, finalmente, os olhos fixos nessas 
imagens amados, com os braços estendidos, falando pela última vez os doces nomes de 
Jesus e Maria, um santo expirado paz celestial. E esta pequena oração para invocar os 
nomes de Jesus e Maria, diz Tomás de Kempis, o fácil lembrado por, é bom para 
meditar e forte para proteger os usos, contra todos os inimigos de sua salvação. 

Maria, o nome da fortuna 



Bendito Bonaventure-disse-quem ama o teu nome suave, ó Mãe de Deus! É tão glorioso 
e admirável o vosso nome, que todos os que invocam vós se lembra do momento da 
morte, não temem os assaltos de todo o inferno. 
Quem teve a sorte de morrer como Fray Fulgencio Ascoli, cappuccino, que 
expirado cantando "Ó Maria, ó Maria, a criatura mais linda, eu quero ir para o céu em 
sua companhia." Ou, como morreu em B. Enrique, cisterciense, que têm os registros de 
sua Ordem, que morreu pronunciando o doce nome de Maria. 
Ore então, meu leitor dedicado, orar a Deus que nos conceda esta graça, para que na 
hora da morte, a última palavra que pronunciamos é o nome de Maria, como ele 
desejava 
e chamado St. Germain. Oh morte doce, morte certa, se protegido e acompanhado com 
este nome salvador Queira Deus que pronunciar-se que sejam salvos! 
Oh minha querida Mãe e Senhora, eu te amo com todo o meu coração! E porque eu te 
amo, eu te amo mesmo o vosso santo nome. Proponho e espero que com a sua ajuda 
sempre invocar durante a vida e na hora da morte. Concluímos com esta oração 
concurso de São Boaventura: "Para a glória do teu nome, quando minha alma está fora 
deste mundo, venha-se a me atender, Senhora mais abençoado, e recebê-lo." Não 
desprezeis, ó Maria, continue orando ao santo veio para me confortar com sua presença 
doce. Seja minha escala e Paradise Road. Conceder-lhe a graça do perdão e descanso 
eterno. Ele termina o santo, dizendo: "Ó Maria, advogado, até vós para defender os 
vossos devotos e tomar o vosso cuidado a sua causa perante o tribunal de Jesus Cristo." 

EXEMPLO 

A jovem Maria lutou com o diabo 

Consulte Fr Rho, em vosso livro dos sábados, e P. Trisagion Lireo em Mariano, que até 
o ano de 1465, ele viveu em Gelderland uma jovem chamada Maria. Um dia ele 
mandou um tio para a cidade de Nijmegen para fazer algumas compras, dizendo-lhe 
para passar a noite na casa de uma outra tia que morava lá. Obedecido ao jovem, mas 
para ir à tarde para a tia, esta rudemente despediu. O perturbado jovem, fez o vosso 
caminho de volta. A noite caiu no caminho, e ela com raiva chamado o demônio em 
vosso auxílio. Eis que ele aparece como um homem, e 

promete ajudar com determinada condição. "Tudo o que eu vou", respondeu o infeliz. 
"Não pedir nada", disse o inimigo, mas a partir de agora já não faça o sinal da cruz e vós 
mudar o vosso nome. " "Quanto ao primeiro, não mais fazer o sinal da cruz", respondeu 
ele, mas meu nome é Maria, e não mudá-lo. Eu também quero ". "E eu não vou ajudá-
lo", respondeu o demônio. Finalmente, depois de muita discussão, eles concordaram que 
foi chamado com a primeira letra do nome de Maria, isto é, Eme. O pacto foi para 
Antuérpia, onde viveu seis anos com uma empresa ímpios, levando uma vida quebrada, 
para o escândalo de todos. 
Um dia ele disse para o demônio que queria voltar para a sua terra, ele odiava o 
demônio 
idéia, mas no final teve que concordar. Ao entrar os dois na cidade de Nijmegen, eles 
descobriram que a praça é representada na vida de St. Maria. Vendo tal representação, 



pobre Eme, para que o pouco de devoção à Mãe de Deus, que tinha preservado, 
começou a chorar. "Por que estamos aqui? 'Disse o companheiro. Quer-nos para 
representar outra comédia? "Ele agarrou-a para tirá-la daquele lugar, mas ela recusou 
então ele, vendo-o perdido, irritado levantado no ar e jogou no meio do teatro. Em 
seguida, os miseráveis contou sua triste história. Fui para a confissão ao sacerdote que 
ele enviou ao bispo e ao Papa. Este, uma vez que ouviu sua confissão, penitência 
imposta sempre levar três anéis de ferro, um de 
pescoço e uma em cada braço. Obedecido ao penitente e retirou-se para Maastricht, 
onde ele se trancou em um mosteiro para os penitentes. Lá ele viveu 14 anos fazendo 
penitência áspera. Umas manhãs, ao levantar viram que eles tinham quebrado os três 
anéis. Dois anos depois, ele morreu com fama de santidade, e pediu para ser enterrado 
com estes três anéis que escravos do inferno, haviam mudado 
em escravo feliz de sua libertação. 

Oração para invocar o nome de Maria 

Mãe de Deus e minha Mãe Maria! Eu não sou digno de pronunciar o vosso nome, mas 
vós o que quer ia minha salvação; 
Eu tenho que dar, mas a minha língua não é puro, 
Eu posso chamar para me ajudar Vosso nome santo e poderoso, 
que é a ajuda na vida e salvação na morte. 

Doce Mãe, Maria! 
fazer o vosso nome, a partir de agora, é a respiração da minha vida. 
Não demora, Senhora, em meu socorro 
cada vez que vós chamar. 
Pois em todas as tentações que lutar, 
e qualquer necessidade que a experiência, eu chamo constantemente, Maria! 

Então, espero fazer na vida, e bem, especialmente na última hora, 
para louvar, para sempre no céu teu nome amado: "Ó clemente, ó piedosa, 
Ó doce sempre Virgem Maria! " 
O incentivo, carinho e confiança, 

que ternura sou 
com apenas citar vós e pensar em vós! 

Eu agradeço ao nosso Senhor e Deus, que nos tem dado para o nosso bem, 
este nome tão doce, tão amável e poderosa. 
Senhora, eu não sou feliz 
basta dizer o vosso nome; 
Eu quero vosso amor me faz lembrar que eu chamo vóss a cada momento; 
e pode exclamar com Santo Anselmo: 
"Oh nome da Mãe de Deus, tu és o meu amor!" 



Maria amado e amado Jesus, 
eles vivem para sempre no meu coração e tudo mais, 
Vossos nomes salvadores. 
Que minha mente esquecer de todo nome, 
lembrar apenas e sempre 
invocar vossos nomes adorava. 

Jesus, meu Redentor, ia minha Mãe Maria, quando é hora de deixar esta vida, então me 
dê a graça de dizer: 
"Eu te amo, Jesus e Maria, Jesus e Maria, 
Eu te dou meu coração e alma. " 

SEGUNDA PARTE 

MARIA FÉRIAS GRANDES 

Sofreu por MARIA DOLORES 

VIRTUDES conduzido por MARIA 

PRESENTES E oração a Maria 

Secção I 

Discurso primeiro Imaculada Conceição de Maria 
Agradou as três Pessoas divinas preservar Maria do pecado original 

Enorme ruína porra causou o pecado de Adão para toda a humanidade. Ao perder a 
graça Adam, infelizmente, perdeu enquanto todos os bens que tinham sido enriquecidos 
por Deus desde o início, e trouxe com ele e vossos descendentes a ira de Deus, o corpo 
de todos os males. Mas Deus queria livrar dessa Virgem infelizmente universal que ele 
ele estava predestinado a ser a mãe do segundo Adão, Jesus Cristo, que era para reparar 
o 
danos causados pelo primeiro. 
Nós concordamos em considerar como cada uma das três Pessoas divinas preservar este 
Virgin pecado original. Veremos que o Pai concordou em preservá-la como sua filha 
para preservar o vosso filho fez, o Espírito Santo preservá-la como sua esposa. 



1 PONTO 

Maria, filha mais velha do Pai 

Concordo, em primeiro lugar, o Pai eterno, para fazer Maria foi criado imune de toda 
mancha de pecado original, porque ela era sua filha mais velha como ela mesma 
declarou: "Eu vim para fora da boca do Altíssimo, como primogênito de toda a criação" 
(Ecclo 24 , 5). Para a Virgem Maria aplicar esta passagem os intérpretes sagrados, os 
Padres e da Igreja sobre a festa da Imaculada Conceição. Uma vez que, como era o mais 
velho considerar como estava predestinado com o vosso Filho em decretos divinos antes 
de todas as criaturas, e é considerado como o primogênito da graça, como predestinada 
a ser Mãe do Redentor após a previsão do pecado, tudo concordam em chamá-lo de o 
primogênito de Deus. 
Por que era mais conveniente do que Maria já Lúcifer fora, mas possuía escravo 
fornecido a todos pelo vosso Criador, como de fato aconteceu, ela disse: "O Senhor me 
possuiu como o primeiro de vosso caminho, antes de suas obras mais antigas" (Prov. 8, 
22). Não é à toa chamado Dionísio, o Patriarca de Alexandria, a única filha de vida, ao 
contrário das outras, nascem em pecado, são filhas de morte. 

Maria, Medianeira da Paz 

Nós também tivemos que criar o eterno Pai na sua graça, porque para ser restaurador 
predestinado mundo perdido, mediador de paz entre Deus e os homens. Então 
chamamos os santos padres e, especialmente, São João Damasceno, que diz: "Bem-
aventurada Virgem, vós foi criado e vós nasceu para buscar a salvação de toda a terra." 
Assim diz São Bernardo, que Maria foi prefigurada na arca de Noé, bem como pelo 
dilúvio lutou homens também por Maria foram salvos do naufrágio no pecado, mas com 
a diferença de que a arca através salvo alguns, mas por meio de Maria foi liberada toda 
a humanidade. 

Santo Atanásio chama a Eva, porque a primeira foi a mãe de morte, enquanto que a 
Santíssima Virgem é a Mãe da Vida. São Teófilo, bispo de Nicéia, ele diz: "Salve, vós 
destruiu a tristeza de Eva". São Basílio, o advogado chama entre os homens e Deus, e os 
Efrém conciliação em todo o mundo. 
Agora que é questões de paz, de modo algum pode ser o inimigo de 
ofendido, muito menos um cúmplice no mesmo crime. Para aplacar um juiz, a pessoa 
menos 
apropriada é um inimigo vosso, porque em vez de aplacar irritá-lo mais. Assim, tendo-
se Maria mediador da paz entre Deus eo homem, as demandas mais básicas razão que 
nunca tinha sido inimigo pecaminoso de Deus, mas de todo o vosso amigo e 
absolutamente limpa de todo o pecado. 
Deus também tinha que preservar a culpa original, foi o predestinado 
quebrar a cabeça da serpente infernal, que, por seduzir nossos primeiros pais, implicou a 
morte de todos os homens. Deus profetizou: "Porei inimizade entre ti ia mulher, ia tua 
descendência ia dela: ela esmagará a tua cabeça" (Gen. 3, 15). Se Maria tinha que ser a 



mulher forte do mundo começam a bater Lúcifer, obviamente, não poderia ser derrotado 
por ele e fez vosso escravo, pelo contrário, tinha que ser livre de toda mancha de pecado 
e de qualquer tipo de assunto o inimigo. A soberba, como estava infectada com o 
veneno de toda a raça humana, que, mais do que qualquer coisa, infecta a pura alma 
desta Virgem. Mas esteja sempre elogiou a bondade divina que, por esta razão, dotou-o 
com tal graça que, deixando-a imune a todos os traços de culpa, poderia, assim, 
diminuir o orgulho e confundir o inimigo. Boaventura explica: "Ser cabeça diabólica a 
causa do pecado não pode entrar na alma da Virgem, e foi, portanto, imune de toda 
mancha." E mais uma vez lave-o bem: "Foi inteiramente justo que a Santíssima Virgem 
Maria, por meio do qual arrancou a vergonha, vencer o diabo, e não sucumbir a ele em 
tudo." 

Maria, destinada a ser a Mãe do Salvador 

Mas em primeiro lugar, o Pai eterno tinha que fazer isso sua filha imune ao pecado de 
Adão, porque predestinado a ser a mãe de vosso único filho. "Vós diz São Bernardino 
de Siena, foram predestinados na mente de Deus antes de toda a criação de Deus Pai 
feito homem". Embora não houvesse outra razão, pela honra de vosso Filho, que é 
Deus, o Pai tinha para criar puro de toda mancha. St. Thomas, diz que toda a coisa que 
dizem respeito a Deus, deve ser santa e imune de toda a sujeira. Então David, falando 
do Templo de Jerusalém ia magnificência com que eles devem construir disse: "" Isso 
não está preparado habitação para um homem, mas a Deus "(1Cr 29, 1). Quanto mais 
devemos acreditar que o alto Criador, alocando Maria para ser a Mãe de vosso próprio 
Filho, se 
embelezar sua alma com os mais belos tesouros para torná-lo mais digno a morada de 
Deus é possível? "Para preparar uma moradia digna para o vosso Filho, Deus diz a 
Denis cheio de cartuxo Maria com todas as graças e de todos os presentes". E a Igreja 
atesta quando ele reza: "Deus eterno e omnipotente, que vós preparou, pelo Espírito 
Santo, o corpo ia alma da gloriosa Virgem Maria para ser uma habitação digna digna de 
vosso Filho ..." 
Todo mundo sabe que o primeiro anel da glória dos filhos é nascido de pais nobres. 
"Glória dos filhos são vossos pais" (Provérbios 17: 6). E assim o apoio mundano melhor 
ser visto como riqueza escassa ou cultural, para ser de baixo nascimento. O pobre pode 
ficar rico com a sua indústria e os ignorantes, aprendi no estudo, mas que nasceu de 
circunstâncias humildes 
dificilmente pode se tornar um nobre, e se fosse, alguém iria censurá-lo sob sua 
linhagem. Sendo assim como vós pode sequer imaginar que Deus pode fazer o vosso 
Filho para nascer 

uma mãe nobre, preservada da culpa, seria alocar uma mãe manchada pelo pecado, 
permitindo que Lúcifer poderia sempre ter a vergonha de ter o rosto de uma mãe que 
tinha sido vosso escravo e inimigo de Deus? Não! O Senhor não podia permitir que isso 
nunca, mas desde que a honra de vosso Filho, a fim de que sua mãe foi sempre 
impecáveis como deveria ser para um tal Filho. Assim, declara a liturgia da Igreja 
grego: "Com esta providência singular, Deus levou a Santíssima Virgem, desde o 
primeiro instante de sua vida era tão absolutamente puro, como era necessário para que 
pudesse ser a mãe digno de Cristo". 



Maria teve que ser preservada a culpa 

Verdadeira determinado, não foi concedido qualquer graça para qualquer criatura que 
não é enriquecido a Santíssima Virgem. St. Bernard diz: "O que tem que ser dado para 
Aluno dos mortais, deve acreditar que ele se recusou a Virgem tão exaltado." E Santo 
Tomás de Villanova diz: "nada foi sempre atribuída a um santo, que não possuem em 
abundância, desde o início de sua existência, a Virgem Maria". Sendo verdade que entre 
a Mãe de Deus e os servos de Deus há uma distância infinita, como São João 
Damasceno, certamente, devo dizer, como São Tomás ensina que Deus tem dado graças 
ordem superior privilegiado sempre a mãe que os servos. San Anselmo, grande 
defensor da Imaculada, diz como uma pergunta: "Não é a sabedoria de Deus pode se 
preparar para um Filho limpo hostel, preservando-o de toda a mancha da humanidade? 
Deus tem sido capaz de manter limpo do que os anjos do céu entre a ruína de muitos 
outros, e não seria capaz de preservar a Mãe do vosso Filho e Rainha dos Anjos, a 
queda universal do homem "E eu acrescento:? Deus tem Eva também pode dar a graça 
de vir a ser imaculada, e não ia a conceder-lhe a Maria? 
Deus fez isso e fez. 

"Ele só era justo, diz Santo Anselmo que Deus ordenou Virgem Mãe dando por vosso 
Filho único, ele era dotada de tal pureza que não 
apenas era superior à de todos os homens e anjos juntos, mas foi o máximo que pode ser 
administrada após a pureza de Deus. " E São João Damasceno diz: "Deus vigiava o 
corpo ia alma da Virgem como convinha manter o que era para receber a Deus em vosso 
ventre, como sendo tão Santo, repousa entre os santos." Bem, pode-se dizer que o Pai 
eterno é sua amada filha: "Como o lírio entre os espinhos, tal é o meu amado entre os 
jovens" (Ct 2, 2), porque são todos manchada com o pecado, mas vós estava sempre 
limpo, sempre simpática . 

PONTO 2 º 

Maria preservado pelo vosso Filho 

Acordado Em segundo lugar, que o Filho preservar Maria do pecado, como sua mãe. 
Nenhuma mãe nascimento foi escolhido a vosso bel prazer. Se isso fosse possível, que 
seria a mãe pode ser a rainha escolheu um escravo? Pode? Escolheu ter sua nobre 
plebéia? Amigo? Que Deus tenha a escolher vosso inimigo? Para se apenas o Filho de 
Deus pudesse ser escolhida como a mãe mais gostava, bem claro que ele teve para 
escolhê-lo e fazê-lo como é adequado a Deus. Então, acho que São Bernardo. E sendo a 
coisa decente para uma mãe pura Deus lava todo o pecado e fez. São Bernardino de 
Siena diz: "Não há uma terceira via de santificação é a materna, e é o pecado original, 
que remove todos. Isso aconteceu em Virgem. Na verdade Deus como mãe foi 
preparado tanto pela perfeição de sua natureza, pela excelência da graça que deve ser o 
vosso 



própria mãe. " Relacionado a isso está o que o apóstolo escreve: "Convinha que nosso 
Pontífice, santo, inocente, imaculado, separados dos pecadores" (Heb 7, 26). “O autor 
adverte que de acordo com Paul, nosso Redentor, não só devia ser imune do pecado, 
mas também separados dos pecadores “, como a culpa do primeiro pai Adão subjacente 
a todos", explica Thomas. Mas como Jesus chamou os pecadores segregado, se eu 
tivesse um pecador mãe? 
Ambrósio diz: "Nem na terra, mas no céu, Deus escolheu este navio para ir até ele, e 
estabeleceu-o como um templo de pureza". O santo aqui se refere ao juízo de São Paulo: 
"O primeiro homem foi feito de terreno terra, o segundo homem, que vem do céu é 
celestial" (1 Cor 15, 47). Santo Ambrósio chamado a Mãe de Deus "Glass Celestial", 
não porque Maria não está fora do chão ou fora da natureza humana, como alguns 
hereges delirou, mas porque é a graça celestial, muito superior aos anjos em santidade e 
pureza, como condizente com um rei da glória que deve habitar no meio deles. Isto foi 
revelado a Santa Brígida Bautista: "O 
Rei da glória foi a descer a um vaso puro e mais perfeito, do que os anjos e santos. " 
Maria foi concebida sem pecado, que nasceu fora de contato com a culpa, o Filho de 
Deus. Não porque Jesus Cristo poderia ter se espalhado a culpa, mas que não sofreu a 
ignomínia de ter uma mãe infectada pelo pecado e tinha sido um escravo do diabo. 
O Espírito Santo diz: "Glória do homem é a honra do pai, filho e desgraça de um pai 
sem honra" (Ecclo 3, 13). Por isso, diz Santo Agostinho, "Jesus de corrupção preservou 
o corpo de Maria, porque foi em desonra que corrompeu sua carne virginal, que ele 
havia tomado." Bem, se vós reprovar a Jesus Cristo, nascido de uma mãe cujo corpo 
estava sujeito à corrupção quanto mais vai nascer de uma mãe infectada com a podridão 
do pecado? E tanto mais que a carne de Cristo é a mesma que a de Maria, para que, 
como o mesmo santo, mas foi glorificado pela ressurreição, permanece o mesmo que 
assumiu 
Maria. Arnold de Chartres diz que eles são uma ia mesma carne de Cristo e de Maria, da 

para que a glória de Cristo não é apenas compartilhado com a glória da Mãe, mas é o 
mesmo. Tudo isso sendo verdade, se a Virgem tinha sido concebido em pecado, mesmo 
que o filho não tinha contraído essa culpa, seja sempre determinado local se juntaram a 
carne algum tempo manchado pela culpa, imundície e segurando um copo de Lúcifer 
Maria deve ser digna Mãe de Jesus 

Maria não era apenas mãe, mas a mãe digna do Salvador. Então, todos os santos 
proclamam pais. St. Bernard diz: "Vós só foram encontrados digno na sua virginal 
colocá-la primeiro palácio mansão do Rei dos reis." E Santo Tomás de Vilanova: "Antes 
de ser concebido e ideal para a mãe de Deus." A Santa Igreja ensina que merecia ser 
mãe de Jesus Cristo. "Oh Virgem, cujo ventre merecia ter Cristo, o Senhor" Isso explica 
então St. Thomas: "Diz-se que a Virgem merecia levar o Senhor de todas as coisas, não 
porque ele merecia encarnado, mas porque merecia, o que corresponde à graça que lhe 
foi dado, que o grau de pureza e santidade convenientemente apropriado para a Mãe de 
Deus. " Que também escreve São Pedro Damião: "Sua santidade e graça singular que 
merece ser julgado digno de paternidade a única em vosso ventre a Deus." 
Então, se Maria era digna Mãe de Deus, exclama São Tomás de Villanova, que a 
excelência ia perfeição não tem que valorizar a sua alma para ser a Mãe de Deus? 
Mesmo Doutor Angélico ensina que quando Deus escolhe alguns para certas 
dignidade, tornando-o ideal para ela, e, consequentemente, ter escolhido Maria para sua 



mãe, 

certamente dignos de sua graça, de acordo com o Evangelho: "Tu achaste graça diante 
de Deus. Eis que conceberá e dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus "(Lc 1, 
30-31). Pelo que conclui a Virgem santa não cometeu nenhum pecado real, mesmo 
venial, caso contrário não teria sido digna Mãe de Jesus Cristo, para a ignomínia de 
mãe também era o Filho de ter uma mãe pecadora. Para se Maria não tivesse sido 
Mãe ideal de Deus, se ele tivesse cometido um único pecado venial não priva a alma da 
graça divina, quanto mais teria sido indigno de ter cometido o pecado original, que viria 
a ser o inimigo de Deus e servo do diabo. Por isso Santo Agostinho proclamou que a 
famosa declaração: "I, excepto sempre à Santíssima Virgem Maria, a qual, para a honra 
do Senhor não tolera ou que nome quando se trata de sua possível relação com o 
pecado. Bem sabemos que ela foi dada a graça extra para vencer o pecado 
absolutamente, ser o único que mereceu conceber e dar à luz que ele não tinha pecado. " 

Portanto, temos de ter Verbo Encarnado verdade que a mãe foi escolhido qual será 
adequado e não tem que envergonhar, como São Pedro Damião. E Proclus diz: 
"habitava nas entranhas que foi criado sem sombra de mácula". Não foi motivo de 
embaraço para Jesus ser chamado pelos judeus com desprezo, o filho de Maria, como se 
o filho de uma mulher pobre. "Não se chama sua mãe Maria?" (Mt 13, 55). Ele veio à 
Terra para dar um exemplo de humildade e paciência. Mas, certamente, teria sido 
insuportável que os demônios poderia ter dito: "Será que sua mãe não era um pecador 
uma vez o nosso escravo" Jesus teria sido indecente para uma mulher que nasceu 
deformado e disforme, ou possuído por demônios como o corpo. Mas como é muito 
pior que a mulher nascer deformado como alma e possuído por Lúcifer no passado. 

Maria preservada pela honra e dever do Filho 

Nosso Deus, que é a mesma sabedoria, sabia muito bem feito na terra a casa que lhe 
convinha e onde ele estava morando. "A Sabedoria construiu uma casa" (Pr 4, 1). "Deus 
santifica sua morada. O Altíssimo é que não serei abalado. Deus vai ajudá-la na parte da 
manhã "(Salmo 45: 5-6). O Senhor santificou esta sua mansão desde o início de sua 
existência, para torná-lo digno dela, porque um santo Deus escolheu não se adequar a 
uma casa que não é santo. "A santidade é o ornamento de sua casa" (Sl 95, 2). Se ele 
afirma que nunca vai conseguir viver na alma ou corpo indisposição sujeito ao pecado ", 
em uma falsa alma sabedoria não entra ou 
habitar em um corpo sujeito aos pecados "(Sb 1, 4). Como vós acha que o Filho de Deus 
tem 
escolhido para habitar o corpo ia alma de Maria sem santificar e preservar de toda a 
mancha do pecado, pois a Palavra habitou não só na alma, mas também o corpo de 
Maria? A Igreja canta: "Não me debruçar no coração doente da Virgem". Deus não se 
encarnou no seio de qualquer outra virgem, porque, apesar de santo, passei algum tempo 
com a mancha do pecado original, mas não me importo se homem no ventre de Maria, 
porque este favorito Virgem estava sempre limpo qualquer mancha do pecado, e nunca 
submetidos a cobra inimigo. Santo Agostinho escreveu: "Nenhuma casa mais digna que 
Maria foi capaz de construir o Filho de Deus, ele nunca foi prisioneiro do inimigo, ou 
despojado de suas virtudes." 



Quem pensaria, diz São Cirilo de Alexandria, que um arquiteto constrói uma casa e 
deixá-lo a liberar vosso maior inimigo? O Senhor diz São 
Metódio, que deu o mandamento de honrar nossos pais, tornar-se homem como nós 
tivemos que ficar feliz em ver sua mãe dando toda a graça e honra. Por esta razão, diz 
Santo Agostinho, vós tem que acreditar muito firmemente que Jesus Cristo é preservada 
da corrupção do sepulcro o corpo de Maria, como dissemos, porque, bem, se eu tivesse 

fato de não ter observado a lei e honrar os comandos mãe, rejeita tudo o que é desonra. 
Muito menos teria fornecido a honra de sua mãe, se ele tivesse preservado da culpa de 
Adão. Pecar a criança que não pode preservar vosso pecado mãe. Bem, isso seria 
pecado em qualquer cometa é impossível que o Filho de Deus, e que pode fazer a sua 
Mãe Imaculada, pare. De jeito nenhum, Gershon acrescenta: "se vós, Supreme King, 
vós tem uma mãe, vós tem que dar toda a honra. E não estaria bem servido se vós 
permitiu que ele tinha que ser tudo santuário pureza incorridos no 
abominável pecado original. 

Maria preservada a ser resgatado na mais perfeita 

Além disso, é sabido que o Filho de Deus veio ao mundo para salvar Maria do que 
todos os outros homens, como São Bernardino de Siena. E há duas maneiras de 
economizar, como diz Santo Agostinho, um, levantar o caído, e outra que prevê que não 
caia, é claramente o caminho mais excelente, evitando assim danos e contratação local 
que caiu forma no pecado. Esta é a maneira mais nobre para ser salvo e mais adequado à 
Mãe de Deus. Isso é necessário para acreditar que Maria foi salva. O São Boaventura 
diz: "É justo acreditar que o Espírito Santo salva e preservada do pecado original desde 
o primeiro instante de sua concepção com a graça totalmente único." Cardeal Cusano 
diz: "Alguns que os salvou, mas a Virgem a quem o pecado foi imunizada". O 
outros tiveram um Redentor que livrou do pecado, mas a Santíssima Virgem tinha 
Redentor 
que, sendo o vosso Filho, a livrar-se do pecado. 
Finalmente, podemos concluir este ponto com o julgamento de Hugo de São Vítor: "O 
Cordeiro foi 
como uma mãe, porque cada árvore é conhecida por vosso fruto ". Se o Cordeiro foi 
sempre impecáveis, sempre tinha que ser também Mãe imaculada. Este mesmo médico 
saúda Maria 
chamando-o assim: "Oh grande Mãe de Deus Altíssimo, Mãe digna que é mais digno do 

Filho mãe mais bonita mais bonita! "Significava que só a Mãe Maria é digna de tal 
Filho como único Filho Jesus é digno de tal mãe. Digamos com Santo Ildefonso: 
“Amamentação, Maria, enfermeira vosso Criador fez vós amamenta tão pura e perfeita 
que merecia tirar a sua condição humana”. 

ITEM 3 

Esposa Maria ser preservada pelo Espírito Santo 



Se o Pai deve preservar Maria do pecado para ser sua filha, e do Filho, deve preservá-lo, 
porque seria sua mãe, também deve preservar o Espírito Santo, como era sua esposa. 
Maria, diz Santo Agostinho foi o único que merecia ser chamado de mãe e esposa de 
Deus. Como Anselmo diz: "o Espírito de Deus veio corporal, por assim dizer, a Maria, 
para enriquecer graça sobre todas as criaturas, e habitou nela e fez a sua esposa, a rainha 
do céu e da terra". Ele diz que veio para ela corporal sobre a grandeza do vosso amor, 
como ele veio a ser em vosso corpo imaculado, o corpo sem pecado de Jesus, como o 
Arcanjo disse: "O Espírito Santo descerá sobre vós" (Lc 1, 35) . "Por isso, diz St. 
Thomas, Maria é chamado templo do Senhor, templo do Espírito Santo, porque o 
Espírito Santo se transformou em Mãe do Verbo Encarnado". 

Se um excelente pintor teve a esposa tão bonita quanto ele pintou o diligence não 
representam a mais bela que se possa imaginar? Quem pode dizer que o Espírito Santo 
tem feito outra coisa com a Maria, e que esta mulher pode ser tão bonito como ele 
queria, não fez? O feito que lhe convinha como testemunha o próprio Senhor quando, 
louvando Maria diz: "Tu és toda formosa, meu amor, e não há mancha em ti" (Cg 4, 7). 
Estas palavras, diz Santo Ildefonso e St. Thomas, Maria é bem compreendida. E São 
Bernardino de Siena, com São Lourenço Justiniano, diz que 
referem-se precisamente a sua Imaculada Conceição. Assim, o idiota diz: "Tu és toda 
formosa, 
Virgem gloriosa, e não em parte, mas o todo, e não há nenhum ponto em que vós quer 
pecado mortal ou "venial ou originais. 
O mesmo poderia indicar o Espírito Santo quando sua esposa ligou este jardim fechado 
fonte selada: "Um jardim fechado é minha irmã e esposa, um jardim fechado e fonte 
selada" (Cg 4, 12). Maria, São Jerônimo diz que o jardim está fechado ia fonte selada, 
porque os inimigos nunca entrou não perturbá-la ou indignação dela, mas sempre saiu 
ileso, santo na alma 
e do corpo. Não com qualquer manipulação ou fraude poderia o inimigo prevalecerão 
contra ela. St. Bernard diz algo como: "Vós é um jardim fechado, que não colocou suas 
mãos 
raze pecadores. " 

Obra-prima favorita da Maria e do Espírito Santo 

Este Esposo divino Maria amava mais do que vós pode amar os anjos e santos todos 
juntos. Ele a amava desde o início e exaltado à santidade do que tudo, como David diz, 
"Sua fundação sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que 
todas as habitações de Jacob ... Um homem nasce para ele, que o caso é o mesmo Todo-
Poderoso "(Sl 86, 1-2-5). Palavras que parecem significar que Maria era santo de sua 
Imaculada Conceição. O mesmo Espírito Santo que dizer em outro lugar: "Muitas filhas 
têm acumulado riqueza, mas vós superar todos eles" (Pr 31, 29). E é que Maria superou 
todas as riquezas da graça porque a justiça tem tão original, como eram os anjos e Adão 
e Eva. "Inúmeras são as donzelas, única é a minha pomba, minha perfeita. Ela é a única 
de sua mãe, o favorito dela que nua "(Cr 6, 8-9). O hebraico diz: "integridade, a minha 
imaculada". Todas as almas são filhas da graça divina, mas entre eles Maria é a pomba 



sem fel da culpa, perfeito, sem pecado original, a única concebida em graça. 
Assim, o Arcanjo, antes de ser Mãe de Deus, e encontrou-a cheia de graça, 
por que a saudou dizendo: "Salve, ó cheia de graça". E diz Sophronius dizendo que os 
outros santos são dadas a graça na mão, enquanto a Virgin foi dada a todos. Assim, 
como St. Thomas diz, a graça não somente santificou a alma de Maria, mas também o 
vosso corpo, para que a Virgin poderia vesti-lo a Palavra eterna. Tudo isso leva a 
entender que Maria desde o primeiro instante de sua conceição, foi enriquecida pelo 
Espírito Santo, com a plenitude da graça. Então Pedro de Celles argumentou: "A 
plenitude da graça focada nela, porque desde o primeiro instante de sua concepção, pela 
infusão do Espírito Santo, foi preenchida com a graça de Deus." São Pedro Damião diz: 
"Tendo sido escolhido e predestinado por Deus, deve ser totalmente possuído pelo 
Espírito Santo". Diz o santo "completamente possuída" para indicar a velocidade com 
que o Espírito Divino fez sua esposa, sem 
consentimento para Lúcifer possuía. 

Maria débito isenta do pecado 

Quero terminar este discurso que eu tenho ido mais do que o outro, porque a nossa 
humilde congregação tem como principal patrono da Bem-aventurada Virgem Maria, 
sob o título justamente sua Imaculada Conceição. Quero fechar descrevendo 
sucintamente as razões certamente demonstrar essa verdade tão piedoso e tanta glória à 
Mãe de Deus, que ela foi preservada do pecado original. 
Há muitos médicos que argumentavam que Maria foi livre para contrato 
débito do pecado. E, de fato, se a vontade de Adão, como cabeça de todos os homens 
foram incluídas as vontades de todos, como argumentado por autores apoiados no texto 
de São Paulo: "Todos pecaram em Adão" (Rm 5, 12), mas Maria não incorreu na dívida 
do pecado, porque sendo que Deus honrou com a sua graça sobre os homens comuns, 
temos de acreditar que no testamento de Adão para o pecado não poderia ser incluída a 
vontade de Maria. 
Neste acórdão, o abraço como o mais glorioso para a minha Senhora. E eu tenho para 
alguns, a afirmação de que Maria não contrair o pecado de Adão, e não apenas para 
alguns, mas tão perto de ser definido como um dogma de fé, como diz muitos. Além das 
revelações que confirmam essa afirmação, especialmente aqueles feitos para Santa 
Brígida, aprovado por quatro Sumos Pontífices cardeais Torquemada e, como lemos em 
várias passagens sexto livro de tais revelações. Vós não pode ignorar as palavras dos 
santos padres tão likeminded em reconhecer esse privilégio à Mãe de Deus. Ambrósio 
diz: "Recebe-me não de Sarah, mas a Virgem Maria para ser incorruptível, mas virgem, 
tendo sido pela graça de Deus, livre de toda a mancha do pecado." Orígenes diz que 
falar de Maria: "Fui infectado pelo hálito venenoso da serpente." Santo Efrém, o anima: 
". Imaculada e totalmente livre de qualquer mancha do pecado" 
Santo Agostinho, comentando as palavras do anjo: "Ave, cheia de graça" 
escreve: "Estas palavras mostram que foi absolutamente excluídos da ira da primeira 
frase e ele recebeu a plenitude de toda a graça e bênção." São Jerônimo: "Aquela nuvem 
espiritual nunca esteve em trevas, mas sempre investiu com a luz." San Cipriano ou que 
é o autor: "Não era justo que aquele vaso de eleição estavam sujeitos a mancha comum, 
porque ser muito diferente do outro, comunicava com eles na natureza, mas não a 
culpa." 
San Anfiloquio: "Aquele que ressuscitou a primeira virgem imaculada, também criou o 



segundo, sem qualquer mancha de pecado." Sofrônio escreve: "A Virgem Imaculada é 
chamado, porque não tem corrupção". San Ildefonso diz: "fundamento de que era imune 
do pecado original." São João Damasceno: "A cobra não tinha entrada para o paraíso." 
E São Pedro Damião: "A carne da Virgem vem de Adão, mas admitiu a culpa de Adão". 
"Esta é a terra 
incorruptível, diz S. Bruno, que abençoou o Senhor, portanto, livre de todo contágio do 
pecado. " São Boaventura escreve: "Nossa Senhora estava cheia de toda a graça 
preveniente em santificação, preservando graça contra o mau cheiro do pecado 
original." San Bernardino de Siena: "Vós não pode acreditar que o mesmo Filho de 
Deus nasceria da Virgem e levar a sua carne se de alguma forma estava manchada com 
a mancha do pecado original." 
São Lourenço Justiniano diz: "Ele estava cheio com todas as bênçãos desde a 
concepção". O Idiota, encobrindo as palavras: "Vós encontrou favor", diz: "Vós 
encontrou uma graça muito especial, ó doce sempre Virgem, porque desde que eu vi que 
vós tinha preservada do pecado original." E assim, muitos médicos dizem. 
Mas as razões para assegurar a verdade desta afirmação é finalmente ambos. primeiro é 
o consentimento universal dos fiéis. Todas as ordens e congregações da Igreja seguir 
esta frase. Mas acima de tudo temos de convencer o nosso julgamento é consistente com 
os sentimentos comuns dos católicos, é o que diz o Papa Alexandre VII na famosa 
bulaSollicitudo omnium Ecclesiarum, do ano 1661, que afirma: Ele cresceu mais e 
propagação 

piedade e ao culto da Mãe de Deus ... de modo que, colocando as universidades em 
favor desta frase ", isto é, que diz Conceição católicos da Imaculada quase todos se 
abraçam. E, de facto, esta afirmação defender as universidades de La Sorbonne, Alcalá, 
Salamanca, Coimbra, Colônia, Mainz, Nápoles, e muitos outros, em que cada médico é 
obrigado por juramento de defender a Imaculada. Este argumento, escreve o célebre 
Bispo D, julho Torni, bastante convincente, como se o senso comum dos fiéis dá a 
certeza de que Maria e era santo desde o ventre de sua mãe, e uma garantia da Assunção 
de Maria, o corpo e alma para o céu porque este senso comum dos fiéis, não para 
garantir a verdade da Imaculada Conceição? 
E o outro argumento que certificar a verdade da isenção da Virgem do pecado original é 
a celebração universal organizado pela Igreja da Imaculada Conceição. E 
sobre o que eu vejo por um lado, que a Igreja celebra o primeiro momento em que sua 
alma foi criado e infundido em vosso corpo, como afirma Alexandre VII na bula acima, 
em que se afirma que a Igreja dá para a concepção de Maria o mesmo culto que dá a 
declaração piedoso que reivindica é concebida sem pecado original. Por outro lado, 
entendo ser verdade que a Igreja não pode comemorar nada, mas os papas santo declará-
lo como St. Leo e Eusébio diz: ". “Na Sé Apostólica sempre foi preservado religião 
católica ilibada” Assim, todos os teólogos ensinam com Santo Agostinho, São Bernardo 
e São Tomás, que para provar que Maria foi santificada antes de vosso nascimento, usa 
o argumento da celebração de vosso nascimento pela Igreja, e reflete assim: "O Igreja 
celebra a Natividade da Virgem Santa, no entanto, a Igreja não celebra qualquer coisa 
que não é santo, então o 
Virgem foi santificado no ventre de sua mãe. " Pois, se é verdade que Maria foi 
santificada no ventre de sua mãe, porque a Igreja celebra o vosso nascimento por que 
não levar a certeza de que Maria foi preservada do pecado original desde o momento da 
concepção, sabendo que a Igreja celebra exatamente isso? 
Para confirmar a realidade desta grande privilégio de Maria são conhecidos graças 



inumeráveis e prodigioso que o Senhor tem o prazer de conceder a cada dia, no reino de 
Nápoles, por meio de imagens da Imaculada Conceição. Pode referir-se muitas dessas 
graças que testemunharam os pais de nossa própria congregação, mas quero referir dois 
únicos que são verdadeiramente extraordinário. 

EXEMPLO 

Duas conversões alcançados pela imagem da Imaculada 

Em uma das residências da nossa humilde congregação neste reino, veio uma mulher 
para dizer um pai que vosso marido fazia anos que ele não confessar, e que os pobres 
não sabem o que fazer para convencê-lo, porque ao falar de confissão o apaleaba. O pai 
disse para dar uma imagem de Maria Imaculada. Ao final da tarde, ela voltou a 
implorou ao marido para confessar e ignorou-o e deu-lhe a imagem da Virgem. E acaba 
de receber, disse: Bem, quando vós quer que eu confesse? Estou pronto. A mulher 
começou a chorar de alegria ao ver a mudança repentina. Quando a manhã estava com o 
marido em nossa igreja. Quando perguntado o pai quanto tempo ele não tinha 
confessado, ele respondeu que 
20 anos. "E o que o levou a chegar a confessar?", Afirmou o pai. "Eu era teimoso - mas 
ontem ele respondeu minha esposa me deu uma imagem de Nossa Senhora e 
imediatamente senti mudou o coração, de modo que cada vez parecia mil anos à espera 
de ser feito o 

dia vir a confissão ". Ele confessou com grande dor, e vida mudou por um longo tempo 
continuou confessando o mesmo pai. 
Em outras partes da diocese de Salerno, enquanto caminhava a missão sagrada, houve 
uma 
completamente em desacordo com outro homem que o havia ofendido. Um dos nossos 
pais disseram-lhe sobre o perdão das injúrias, mas ele disse: "Pai eu já vi na missão? 
Não, e é por isso. Eu entendo que estou condenado, mas não tem escolha, eu tenho que 
me vingar. " O pai se esforçou para virar, mas vendo que o tempo perdido disse: 
"Recíbame esta imagem de Nossa Senhora". "E o que eu quero essa foto?", Disse ele, 
mas aceitou. E ao ponto, esquecendo vossos ressentimentos concordou de bom grado o 
que o pai pediu. "Pai, vós perdoar o meu inimigo? Eu estou pronto para fazer isso. " E 
reconciliação foi adiada para a manhã seguinte. Mas vem de manhã tinha mudado o 
vosso propósito e não querem ouvir falar de reconciliação. O pai voltou a oferecer uma 
outra imagem da Virgem. Para qualquer coisa que ele queria receber. Finalmente, com 
relutância, ele recebeu. E só tinha em sua mão, disse: "É mais Onde está o escrivão?" 
Reconciliação foi feito e confessou. 

ORAÇÃO DO DESEJO PARA VER A MARIA NO CÉU 

Senhora Imaculada, eu estou contente de vê-lo tão puramente enriquecido. 
Dou graças e sempre dar o nosso Criador, 



por ter preservada de toda a mancha da culpa, 
como eu tenho pelo caminho, 
e para defender esta grande e singular privilégio 
de sua Imaculada Conceição, estou pronto e eu juro por 
Se for necessário, para a minha vida. 

Eu desejo que todo mundo vai reconhecer e vós gosta desse bela aurora aclamase 
sempre iluminada pela luz divina; 
escolhida como a arca da salvação, 
Livre universal naufrágio do pecado, para que pomba perfeita e impecável, como vós 
chamou o vosso Esposo divino; 
jardim fechado como era o deleite de Deus; 
por essa fonte selada 
jamais poderia perturbar o inimigo; 
em suma, por que o lírio branco que é vós, e que nascer entre os espinhos, 
quem são os filhos de Adão, 
manchada pela culpa e inimigos de Deus, vós veio sozinho pura e limpa, 
todos os amigos bonitos e tudo do Criador. 

Deixe-me elogiar assim como Deus: "Tu és toda formosa 

e não há mancha em ti "(Cg 4, 7). Purisima pomba, todo branco 
tudo lindo e sempre amigo de Deus: 
"Como vós é linda, meu amor, como vós é linda!" (Cg 4, 1). 

Maria, tão bela aos olhos do Senhor, não olhe para mim desprezar pena piedoso sobre 
mim e me curar. 
Corações belo ímã atrai a vós o meu pobre coração. 
Vós, que, desde o primeiro momento, mostrar pura e bela diante de Deus, 
tem misericórdia de mim, que não só nasceu em pecado, mas também depois do batismo 

Voltei para manchar minha alma com novas falhas. 

O que vós pode negar a Deus o escolheu para sua filha, sua mãe e sua esposa, 
que este preservou de toda mancha, 
e eu teria preferido no vosso amor 
todas as criaturas? 

Virgem Imaculada, tens de salvar. 
Eu sempre me lembro de vós e vós nunca vai me esquecer. 
Mil anos que parecem estar faltando até que vós consiga ver que a sua beleza no paraíso 

para o infinito amor e louvor, 
minha mãe, minha rainha, meu amor, Maria. 



Discurso segundo Natividade de Maria 
Maria nasceu com a santidade única, porque Deus deu a maior graça, desde o início, e 
foi extraordinária fidelidade com que Maria correspondeu, em breve, a 
Deus 

Os homens tendem a celebrar o nascimento de vossos filhos com a alegria do feriado e 
sinais, mas se olharmos, deve mostrar sinais de tristeza e dor quando se considera 
nascido com o pecado original, e os indivíduos desde o nascimento até a miséria ia 
morte. Mas a Natividade de nossa menina Maria é justo para celebrar com alegria e 
festa universal, uma vez que veio à vida no velho menina, mas cheia de méritos e 
virtudes. 

Maria nasceu santo e grande santo. Para entender o grau de santidade com a qual ele 
nasceu, deve-se considerar o quão grande seria a graça inicial com que Deus enriqueceu 
Maria, e em segundo lugar quão grande era a fidelidade com que Maria correspondeu a 
Deus. 

1 PONTO 

Maria destaca na graça de santos e anjos juntos 

É verdade que a alma de Maria é a mais bela que Deus criou depois do Verbo 
encarnado, que era a maior obra e de si mesmo o mais digno que realizou o Todo-
Poderoso na terra. "Um trabalho que só é superado pelo mesmo Deus", diz São Pedro 
Damião. A graça de Deus não se moveu como Maria com os outros santos, mas "como 
o orvalho que umedece a terra" (Sl 71, 6). A alma de Maria foi como a lã feliz absorveu 
a grande chuva de graça, sem perder uma gota. "Madonna diz St. Basil-absorvido toda a 
graça do Espírito Santo." Ou seja, como diz São Boaventura, tendo plenamente tudo o 
que outros santos têm em parte. San Vicente Ferrer, falando da santidade de Maria antes 
de vosso nascimento, diz que santidade superou a de todos os anjos e santos juntos. 
Maria ultrapassou em graça a cada santos particulares e todos os anjos e santos, bem 
como, evidenciado pelo P. Francisco Pepe, da Companhia de Jesus, em vosso livro 
"From a grandeza de Jesus e de Maria", e alega que o julgamento tão glorioso para a 
nossa rainha, é comum e alguns entre os teólogos. E diz que a Mãe de Deus, enviado 
pelo Pai Martin Gutierrez, obrigado, entretanto, Fr Suarez ter defendido essa decisão 
com muito valor. Acórdão que o P. Señeri, em vosso livro "O devoto de Maria", declara 
que tem sido comumente realizada pela Universidade de Salamanca. 
Se esta afirmação é comum e alguns, muito mais é a afirmação de que Maria recebeu 
esta graça maior do que a de todos os santos e anjos juntos desde o primeiro instante da 
sua Imaculada Conceição. 

Este defende-lo com força total Fr Suarez, que é seguido por P. Señeri, Recupito e 
Colombière. Mas essa autoridade dos teólogos é baseada em dois motivos grandes e 



atraentes. 

Maria, predestinada a ser a Mãe de Deus 

A primeira razão para esse privilégio é que Maria foi escolhida por Deus para Mãe do 
Verbo Divino. Denis diz o cartuxo que, tendo sido elevada a uma ordem maior do que 
todas as criaturas, porque, de certa forma, como afirma P. Suarez, a maternidade divina 
da ordem da união hipostática, com razão, foram concedidas desde o início dos vossos 
dons superiores de vida em excesso de forma incomparável, os dons dado a todas as 
outras criaturas. E, na verdade, não se pode duvidar de que, enquanto em decretos 
divinos foi para a Palavra de Deus para tornar-se homem, ele foi nomeado a mãe, de 
quem ele havia recebido o ser humano, e este era o nosso filho de Maria. 
São Tomás ensina que o Senhor dá a cada um de carência previsto para a dignidade a 
que destina. Antes de Paulo ensinou a dizer: "nos fez competente como ministros de 
uma nova aliança" (2 Cor 3, 6), indicando assim que os Apóstolos receberam os dons 
que Deus forneceu a grande ministério para o qual foram eleitos. São Bernardino de 
Siena acrescenta que quando um é escolhido por Deus para todo o estado, recebe não só 
necessário, mas também graças a cumprir com decoro. 

Ser escolhido Maria Mãe de Deus, era necessário dotar Deus desde o primeiro momento 
de graça e superiores enorme agradecimento a todos os anjos e homens juntos, deve 
corresponder à graça imensa e suprema dignidade que Deus exaltado. Eu digo todos os 
teólogos Thomas diz:. "A Virgem foi escolhida para ser a Mãe de Deus e, portanto, não 
se pode duvidar que Deus fez com a Sua graça adequada para essa missão" Então, 
Maria, antes de ser realmente a Mãe de Deus, dotado de santidade era tão perfeito, que a 
fez ideal para que a dignidade. "A Santíssima Virgem, a perfeição era tão operativo 
porque vosso ideal era para ser a Mãe de Cristo, e esta foi a santidade perfeita", diz o 
médico santo. 
E disse mais cedo que Maria foi chamada cheia de graça, porque guardava em sua alma 
tão imensa graça que foi dada a mais alta dignidade, que foi destinado a 
forma como ele foi achado digno de ser a Mãe do Unigênito de Deus. Assim, para 
compreender a excelência e sublimidade da graça dada a Maria deve levar em conta a 
dignidade da Mãe de Deus. 
David diz com razão, que os fundamentos da cidade de Deus, Maria, foram plantadas 
nos cumes das montanhas, o que significaria que o início da vida de 
Maria tinha que ser maior do que os outros em sua santidade consumada. "Ele ama as 
portas de Sião Senhor, diz o Profeta, mais do que todas as tendas de Jacob. E o próprio 
David dá a razão, pois Deus a nascer de vosso ventre "(Sl 86, 5). Então, Deus teve que 
dar a esta Virgem, desde o primeiro momento que o criou, a graça correspondente à 
dignidade da Mãe de Deus. 
O mesmo Isaías sugeriu a profetizar que, nos próximos tempos, a casa de Deus, que era 
Maria, tinha que subir acima de todas as montanhas, e é por isso que todas as nações se 
apressou-se a esta montanha para receber as misericórdias divinas. "Nos últimos dias, 
que o monte da casa de Javé será estabelecido no cume dos montes e se elevará por 
cima dos outeiros. Fluxo-lhe todas as nações e muitos povos deve ir "(Isaías 2, 2). São 
Gregório explica: "Montar em todas as montanhas, porque Alteza Maria brilha sobre 
todos os santos." São João Damasceno diz: "Montar que Deus estava satisfeito para 



escolher para o vosso descanso. Maria também foi chamada de cipreste, mas cipreste 
Monte Sião, cedro, cedro 
Líbano, azeitona, mas muito bonita oliveira, escolhida, mas escolhido como o sol (Ecclo 
24, 13-14, Ct 6, 9), porque, como São Pedro Damião, como o sol, com sua luz, 
totalmente excede 
esplendor das estrelas, porque quando ele sai, vós só vê o vosso brilho, ea Virgem Mãe 
da santidade de Deus excede os méritos de toda a corte celestial. Elegantemente San 
Bernardo diz: "Maria era tão sublime, pela sua santidade, que Deus não era diferente da 
outra mãe Maria e Maria não poderia ter outro filho mais do que Deus." 

Maria, nossa Medianeira 

A segunda razão que mostra que Maria, desde o primeiro instante de sua existência, era 
mais santo do que todos os santos juntos, é a sua grande missão de mediação com os 
homens, que é de lá, por isso foi necessário, do princípio da graça possuía uma maior 
riqueza de todos os santos. Todo mundo sabe que os Padres e os teólogos atribuem a 
Maria o título de mediador, porque ela merece a sua poderosa intercessão e salvação 
obtida por nós, buscando o mundo perdeu o grande benefício da Redenção. Vosso 
mérito 
congruente chamado porque só Jesus Cristo é o nosso mediador com ou condigna, como 
dizem os teólogos, depois de ter oferecido os vossos méritos ao Pai eterno, que 
aceitaram 
nossa salvação. Maria, por sua vez, é um mediador através de sua intercessão, ou mérito 
congruente, 

teólogos dizer com São Boaventura, tendo oferecido a Deus vossos méritos para a 
salvação de todos os homens e Deus, porque assim for decidido, o sindicato aceitou os 
méritos de Jesus Cristo, Vosso Filho. Como Arnold de Chartres diz: "Ela com Cristo 
obtivemos o mesmo efeito:. “Nossa salvação” Tudo bem, tudo dom da vida eterna que 
recebeu qualquer dos santos, recebeu de Deus, através de Maria foi dispensado. 
Isso significava a Igreja quando homenageia a Mãe de Deus através da aplicação destes 
palavras: "Em toda a minha vida de graça e de verdade". Diz da vida, porque Maria é 
concedido graças a todos os viandantes, e ele significa, porque Maria nos dá a luz da 
vida. "Em mim toda a esperança da vida e da virtude." Na vida, porque Maria espero 
conseguir a vida na Terra graça e de glória no céu, da virtude, porque através de Maria 
recebe todas as virtudes, especialmente as virtudes teologais da fé, esperança ea 
caridade, que são as virtudes fundamentais dos santos: "Eu sou a mãe do amor formoso, 
e santo temor, e do conhecimento e da santa esperança." Intercessão de Maria para 
vossos devotos obter o dom do amor divino, santo temor, azul claro, ea confiança 
sagrada. Desde que segue St. Bernard, que é ensinamento da Igreja, que Maria é a 
mediadora universal da nossa salvação. "Glória e honra a que achou graça, que é o 
mediador da salvação e restauração dos séculos! Essas coisas que ela canta a Igreja, e 
me ensinou que eu canto ". 
Diz São Sofrônio, Patriarca de Jerusalém, São Gabriel Arcanjo chamada cheia de graça, 
porque, enquanto os outros são dados como graça, Maria recebeu tudo isso. Isso 
aconteceu, diz São Basílio, de modo que, assim, poderia ser digno mediador entre os 
homens e Deus. Caso contrário, diz S. Lourenço Justiniano, se a Santíssima Virgem não 



tinha sido transbordando graça como poderia ser a escala do paraíso, o advogado do 
mundo, o verdadeiro mediador entre Deus e os homens? 
Foi tão bem apuradas a segunda razão dada. Se Maria, desde o início, porque ele foi 
projetado para ser a Mãe do Redentor de todos, recebeu o cargo de mediador para todos 
homens, e de forma especial, portanto, de todos os santos, era necessário que, desde o 
início, teve maior graças a aqueles que tiveram todos os santos para que ele teve que 
interceder. Deixe-me explicar de forma mais clara: se por meio de Maria Deus deve ser 
amado todos os homens, era necessário que Maria era mais santos e amados de Deus 
que todos os outros homens. Se não como poderia interceder por eles? Para um príncipe 
para obter graças por todos os assuntos, é essencial que tudo o que ele queria que o rei 
mais do que todos os outros assuntos. "E assim, Maria-Anselm conclui, merecia ser o 
reparo digno o mundo perdido, porque ela era a mais sagrada e mais pura de todas as 
criaturas." 
Maria era um mediador dos homens, mas como alguém poderia dizer ser mediador para 
os anjos? É o julgamento de muitos teólogos que Jesus Cristo mereceu a graça de 
Anjos também perseverança. Então, se Jesus Cristo era digna mediador, Maria tinha que 
ser um mediador dos anjos de congruência. Depois de ter acelerado com a vinda do 
Messias, orações, anjos merecem recuperar os lugares perdidos por demônios. É o que 
diz Richard de São Victor: "Ambas as criaturas são reparadas por Maria, ela reparou a 
ruína dos anjos, e foram reconciliados natureza humana." "Ambos, diz St. Anselm 
através desta santa Virgem foram devolvidos e restaurados à condição original". 
Nossa menina celestial, tendo sido feito o mediador do mundo e foram projetados para 
ser a Mãe do Redentor, desde o início de sua vida, foi uma graça maior do que todos os 
santos juntos. Que espetáculo sublime para o céu ea terra a bela alma desta garota de 
sorte embora ainda escondido no ventre de sua mãe! Era a criatura 

amigável aos olhos de Deus, porque cheio e graça e mérito, poderia exclamar com a 
verdade: "Desde que ela gostava de mim, o Altíssimo." Foi quando a criatura que ele 
amava a Deus, e ninguém no mundo que vós pode comparar a força de vosso amor. 
Assim que ele nasceu, imediatamente após puro Conceição e tinha chegado a mais ricos 
e mais santo méritos do mundo de todos os santos. Pense em como santo vir ao mundo 
nasceu após nove meses de Conceição não deixou de ser reforço méritos no ventre de 
sua mãe. Vamos considerar o segundo ponto, vemos quão grande era a fidelidade com 
que Maria correspondeu desde o primeiro momento com a graça de Deus. 

PONTO 2 º 

Maria recebeu todos os dons e soube responder imediatamente a graça 

Não é mera opinião, diz padre O Colombière, mas o senso comum, de que a criança 
santa, recebendo a graça santificante no ventre de sua mãe Sant'Ana, foi ao mesmo 
tempo, a graça de conhecimento infundido, uma luz divina que corresponde a toda a 
graça de foi 
enriquecido. Assim, podemos muito bem acreditar que, desde o primeiro momento a 
alma se juntou a ela 
corpo, foi iluminada com todas as luzes da sabedoria divina, com a qual ele conheceu a 



verdade eterna, a beleza da virtude, e acima de tudo, a bondade infinita de Deus eo 
quanto ele merecia ser amado por todos, mas especialmente para ela por motivo dos 
privilégios mais especiais que o Senhor tinha dado, distinguindo sobre todas as 
criaturas, preservando-a da mancha do pecado original, agradecendo tão grande, e 
destinando para a Rainha Mãe da Palavra e do universo. 
Porque, a partir do momento Maria, cheia de gratidão para com o vosso Deus, começou 
às pressas para trabalhar negociando fielmente o capital que grande graça que parecia 
dotado. Trabalhando para agradar e amar a bondade divina, a partir desse momento que 
ele amava com toda a sua força, e assim continuou a amá-lo durante os nove meses que 
antecederam vosso nascimento, 
naqueles que não parou por um momento para se juntar cada vez mais perto de Deus 
com fervorosos atos de amor. Ela estava livre do pecado original, então ele estava livre 
de todo afeto terreno de qualquer movimento confuso de qualquer distração, qualquer 
obstáculo que possa desafiar vossos sentidos em vosso progresso constante no amor 
divino. Todos os vossos sentidos estavam perfeitamente em linha com sua santa alma 
correr para Deus, de modo que, livre de qualquer obstáculo, sem nunca parar, voando 
em direção a Deus, amar sempre e sempre a crescer em vosso amor. Então ela chamou 
plátano plantado por um córrego. Ela diz: "Como nós subimos banana" (Ecclo 24, 14). 
Ela é a planta escolhido por Deus que sempre levantada pelo fluxo da graça divina. 
Assim, similarmente vid chamado: "Como eu germinando vida da graça e minhas flores 
são frutos de honra e riquezas" (Ecclo 24, 17), não só porque ele era tão humilde aos 
olhos do mundo, mas porque sempre progrediu em amor, como a videira cresce 
indefinidamente. 
Outras árvores, tais como laranja, amora, pêra e são cultivadas a uma certa altura, 
para a etapa vinha sempre cresce sem limite. Assim, a Virgem sempre cresceu na 
perfeição. "Ave, cheia de vegetação vinha sempre" para São Gregório Taumaturgo os 
cumprimenta. Ele estava sempre perto de vosso Deus era o vosso único apoio. A partir 
dele, o Espírito Santo falou, quando disse: "Quem é 
vindo do deserto, encostada ao vosso amado? "(Ct 8, 5). "Este é, diz Santo Ambrósio, 
que sobe para aderir à Palavra de Deus como vinha apoiado sobe na árvore". 

Maria Grace cresceu prodigiosamente 

Eles dizem que muitos teólogos sérios que tem o hábito de uma virtude, desde que 
corresponde de perto a graça atual de Deus recebeu, por um ato de igual intensidade 
para o hábito da virtude que vós já possui, de modo que está ganhando uma nova mérito 
igual à massa de todos os méritos adquiridos antes. Este acessório, como eles dizem, foi 
concedida aos anjos em vosso primeiro estado, e se foi dado aos anjos, quem pode negar 
este presente para a Mãe de Deus, enquanto vivia na terra, e, portanto, o tempo em que 
viveu em o ventre de sua mãe, que era incomparavelmente mais fiel do que os anjos 
respondem a graça? Maria dobrada a cada momento que a graça sublime possuía desde 
o primeiro momento que correspondeu perfeitamente com toda a tua alma e de todo ato 
que ele estava fazendo, redobrou vossos méritos ... Multiplique por um dia, multiplicar 
por nove meses, e considerar o que tesouros da graça, mérito e santidade levou Maria 
para o mundo em Natividade. 
Regozijar-se, portanto, com a nossa preciosa menina nascida tão santo, tão amada por 
Deus, tão cheia de graça. E se alegrar, não só para ela, mas também para nós, porque ela 
veio ao mundo cheio de graça, não só para vosso próprio benefício e glória, mas para o 



nosso bem. 
Thomas considera o oitavo Booklet, que a Santíssima Virgem era cheio de graça de três 
maneiras. Em primeiro lugar, estava cheio de graça em sua alma, porque sua alma desde 
o início era tudo de Deus linda. Em segundo lugar, porque ela estava cheia de graça em 
vosso corpo, e 
dar carne pura merecia a Palavra eterna. Em terceiro lugar, ele estava cheio de graça 
para o benefício de todos, para que todos os homens pudessem participar da graça. 
Alguns santos, 
Angélico acrescentou, tem tanta graça, que não só o suficiente para salvá-los, mas o 
suficiente para salvar muitas outras, mas não salvá-los todos. Só Jesus Cristo e Maria 
foram concedidos como um acúmulo de graça suficiente para salvar a todos. "O melhor 
seria que um tinha tanta graça que seria suficiente para a salvação de todos, e isso é o 
que aconteceu com Jesus ea Virgem Maria." Então, St. Thomas ensina. 
O que diz São João (1, 16): "De sua plenitude todos nós recebemos", como dizem os 
Santos Maria. Santo Tomas de Villanueva diz: "Cheia de graça, de cuja plenitude 
todos os envolvidos. " Assim, diz St. Anselm, que ninguém não participar da graça de 
Maria. Onde no mundo alguém com quem Maria não é benigna e não renuncia a sua 
misericórdia? 

Maria é a tesoureira de graças 

De Jesus, é claro, receber a graça como o autor do mesmo, e de Maria como Medianeira 
de Jesus como Salvador, Maria, como um advogado, de Jesus como a fonte da graça, de 
Maria como vosso canal. 
St. Bernard diz Maria Deus constituiu as misericórdias que aqueduto que 
queria dar aos homens, assim, cheios, graças à sua plenitude entrará em contato com 
cada mão. Então, o santo de contar com quanto amor que Deus quer que amemos a 
Virgem excepcional porque tem colocado todos os tesouros da sua propriedade, e assim, 
quando temos esperança, graça e salvação, é agradecer a todos nossos rainha muito 
amada, porque tudo vem de suas mãos e por sua intercessão. Estas são as belas palavras: 
"Vede como carinho e dedicação que vós quer a honra, a pessoa que colocar toda a 
plenitude dos bens em Maria, porque tudo em nós é de graça e de salvação, entender 
que se trata". 

Infeliz e fecha a si mesmo esse canal da graça para não ser confiado a Maria! Olofernes, 
quando ele quis tomar a cidade de Betúlia, enviado para ocupar os aquedutos da cidade 
(Judith 7, 7). Isso faz com que o diabo quando vós tenta se apossar de uma alma faz vós 
deixar a devoção a Maria. Fechado este canal, ele será facilmente perder a luz, o temor 
de Deus, e, finalmente, a salvação eterna. 
Leia o exemplo a seguir, onde veremos o quão grande coração piedade 
Maria e ruína que atrai para si a abandonar este canal devoção cega a esta rainha dos 
céus. 

EXEMPLO 



Por favor, Maria aos jovens Eskil 

Um jovem nobre chamado Eskil, foi enviado por vosso pai para estudar Hildeseim, 
cidade na Baixa Saxónia, mas ele virou-se para uma vida licenciosa e quebrado. Caindo 
gravemente doente, poucos dias depois, foi às portas da morte. Vendo a vida depois que 
ele teve uma visão: Era um forno de fogo, que se acredita estar no inferno, mas, 
inesperadamente, ele foi capaz de sair e encontrou-se em um palácio ao entrar em um 
grande salão viu a Santíssima Virgem que disse: "Como vós teve a coragem de 
apresentar-se diante de mim? Sair daqui e ir para o inferno de fogo que vós bem merece. 
" O jovem implorou a misericórdia da Virgem, e voltou algumas pessoas que estavam 
na sala pediu-lhes para se juntar a suas orações com ele. Eles fizeram, mas a Santíssima 
Virgem disse: "Não sabeis vida licenciosa, sem se dignar levou 
? mesmo dizer uma Ave-Maria "Os advogados disse:" Senhora, e mudança de vida. " 
Para que 
o jovem disse: "Eu realmente prometem consertar e ser vosso servo fiel e leal." Mitigar 
a Virgem então sua gravidade, ele respondeu: "Ok, eu aceito a sua promessa, ser fiel, 
receber a minha bênção, de forma gratuita vê-lo morrer em pecado e do inferno." Dito 
isto, a visão desapareceu. Eskil Virando a sua visão, que se refere aos outros a graça que 
Maria recebeu. Desde então, começou a levar uma vida santa, tendo sempre em vosso 
coração um grande e terno amor a Maria. Mais tarde ele foi nomeado Arcebispo de 
Luna, na Dinamarca, onde converteu muitos infiéis. Idosos, a mitra renunciou e se 
tornou um monge de Claraval, onde viveu quatro anos, após os quais morreu com a 
morte dos justos. Alguns autores, entre cistercienses Santos. 

ORAÇÃO comprometeu-se a ordem de conversão 

Santo ea menina celestial! 
Vóss, que são escolhidos pela mãe do meu Redentor ea agosto Medianeira dos 
pecadores, tem misericórdia de mim. 
Olhe prostrados a vossos pés mais ingratos, que atrai vós na demanda de piedade. 

A verdade é que, para minha ingratidão contra Deus e contra ti, 
merecia ser de Deus e abandonado ti; 
mas ouço tanta pena, 
sabendo que vosso amor é imenso, 

que vós se recusa a ajudar 
para o qual são confiados confiante. 

Vós é criatura mais exaltada do mundo, então em cima de vós é só Deus, 
e antes de vós, são pequenos 
o mais elevado do céu, Maria, a mais sagrada entre os santos, abismo de graça e cheia 
de graça, socorrer um miserável 
ele perdeu sua culpa. 



Eu sei que vós é tão amado por Deus que nada pode negá-lo. 
E eu sei que vós gosta 
usando toda a sua grandeza 
no alívio de miseráveis pecadores. 

Deixe-me ver, Senhora, 
o grande poder que vós tem antes que Deus me recebendo uma luz 
e tão poderosa chama divina, 
Eu transformado de pecador para santo, 
e, rasgando toda a afeição terrena, estou completamente inflamado no amor divino. 
Senhora, fazê-lo por amor a Deus 
que te fez tão grande, tão poderoso e tão misericordioso. Espero que sim, que assim 
seja. 

Discurso terceiro APRESENTAÇÃO DE MARIA NO TEMPLO 
A oferta feita pela própria Maria de Deus foi rápida, sem demora, era totalmente e sem 
reservas 

Não foi nem nunca será uma oferta feita por uma criatura, nem maior, nem mais 
perfeito do que a criança Maria a Deus  quando ele apareceu no Templo para oferecer, 
não incenso ou pelica, ou moedas de ouro, mas a si mesma completamente e totalmente, 
em um holocausto perfeito, estabelecendo-se como uma vítima perpétua em sua honra. 
Muito bem compreendeu a voz do Senhor, chamando-a para dedicar todo o vosso amor 
todo, com as palavras: "Levanta-te, apressa-te, meu amor ... e vede "(Ct 2, 10). Então, 
eu queria que o Senhor para dedicar-se inteiramente ao amor e agradar-lhe: "Ei, minha 
filha, olha, inclina o teu ouvido, e esquecer o teu povo ea casa de teu pai" (Sl 44, 14). E 
ela seguiu imediatamente ao chamado de Deus. 
Vamos ver o quão bom ele era Deus que Maria estava oferecendo-se para 
Deus para se dedicar ao ponto e prontamente, totalmente e sem reservas. 

1 PONTO 

Maria ofereceu a Deus sem demora 

É certo que desde o primeiro momento que esta criança celeste foi santificado no ventre 
de sua mãe, que era desde o primeiro instante da sua Imaculada Conceição, ela recebeu 
o perfeito uso da razão desde o primeiro momento para começar mérito, como indicado 
pelos médicos com frase comum com o Pe. Suarez. Ele diz que o ser mais perfeito que 
Deus usa para santificar a alma, santifica por vossos próprios méritos, como São Tomás 
ensina, por isso devemos acreditar que a Santíssima Virgem foi santificado. Se este 
privilégio foi concedido aos anjos e Adão, como ensinado pelo Angélico, muito mais 
deve acreditar que foi atribuído à Mãe de Deus, o Senhor de ter se dignou a escolhê-lo 



para sua mãe, ser acreditado com certeza que era para dar maior presentes para todas as 
outras criaturas. Assim ensinou o mesmo santo doutor: "Desde que recebeu a natureza 
humana e, portanto, devem receber mais plenitude da graça de Cristo todos os outros". 
E, sendo a mãe, diz padre Suarez é um caminho certo e singular de todos os dons de 
Vosso Filho. E quanto à união hipostática era necessário que Jesus possuía tudo graças 
ao completo, por isso foi totalmente apropriado que Jesus, a natureza do dever 
concedido a Maria, graças mais velhos do que as concedidas a todos os santos e anjos 
juntos. 

Maria deu a sua vontade ao Senhor 

Disto se segue que Maria desde o início de sua existência conhecido a Deus, e se reuniu 
com tal perfeição, como o anjo disse a Santa Brígida, e de tal forma que nenhuma língua 
é capaz de explicar a perfeição com a qual a inteligência da Santíssima Virgem veio a 
conhecer a Deus desde o primeiro momento. Desde então, Maria, com a primeira luz 
com que Deus enriqueceu, ofereceu-se para o vosso Senhor inteiramente dedicado ao 
vosso amor e glória, como o mesmo anjo revelou a Santa Brígida, quando disse: "No 
momento, nossa Rainha Deus determinou para se dedicar a sua vontade com todo o 
amor e para sempre. E ninguém pode entender como a sua vontade é realizada para 
abraçar tudo o que era sabor divino ". 
Quando, depois do dilúvio Noé enviou um corpo a partir do peito, em seguida, 
novamente este não é encontrado no alimento carniça, mas quando lançou uma pomba, 
isto, sem acender fora, voltou para a arca (Gn 8, 9). Muitos criada por Deus, dedicar, 
infeliz, o vosso preenchimento de bens materiais. Não era como Maria, nossa pomba 
celestial, ela percebeu que Deus deve ser o único amor que o mundo está cheio de 
perigos e quem abandona-lo antes é mais seguro de suas obrigações, para que ele fugiu 
de sua primeira idade ... Foi assim que a Santíssima Virgem, desde o início de vosso ser 
foi bastante agradável ao Senhor e muito amava como que faz com que a santa Igreja: 
"Congratulaos me todos os que amam o Senhor, porque desde que eu era uma menina 
me Altíssimo gostaram ". Por isso, tem sido comparada à lua, porque a lua e cumpre a 
sua carreira mais rapidamente do que as outras estrelas, para Maria logo alcançou a 
perfeição com todos os santos para se render a Deus prontamente, totalmente e sem 
reservas. 

Maria foi dedicada inteiramente a Deus 

A criança Maria sabia luz do céu, Deus não aceita um coração partido, mas eu quero o 
vosso amor consagrado sob o comando sagrado: "Amarás o Senhor teu Deus com todo 
o teu coração" (Dt 4, 5). Então, ela, desde que eu comecei a viver, começou a amar a 
Deus com todo o vosso poder e tudo lhe deu. 
Ela, para agradar a Deus consagrou sua consagração virgindade foi o primeiro a 
não mama Bernardino diz: "Maria é inteiramente e eternamente consagrado a Deus." 
Com quanto amor vós pode dizer ao Senhor: "O meu amado é para mim e eu para o 
meu amado" (Ct 2, 16). "Para o meu amado", diz o Cardeal Hugo, já que para ele vai 
viver. Meu Senhor e meu Deus, vós diz, eu vim apenas para agradá-lo e dar-lhe toda a 
honra que eu puder. Eu quero viver inteiramente para vós. Aceite essa oferta de vosso 



humilde servo e me ajude a ser fiel. 
Maria, que subindo madrugada (Ct 4, 9), cresceu em perfeição como sempre cresce 
a luz da aurora. Quem pode explicar como ele brilhava, cada vez mais, dia a dia, suas 
virtudes bonitas, caridade e modéstia, vosso silêncio e humildade, mortificação e 
humildade? Plantados na casa do Senhor, que oliveira frondosa, diz São João 
Damasceno e regada com a graça do Espírito Santo, foi a morada de todas as virtudes. 
Rosto da Virgem mostrou modesto e simpático com as palavras que saem de um interior 

equilibrada. A Virgem, diz em outro lugar, teve sua mente fora da terra desejo 
desordenado; abraçar tudo para fora virtude e, portanto, exercer em toda a perfeição, 
levou tanto que merecia ser templo digno de Deus. 
Falando Anselm comportamental de Maria no Templo, diz que ele era dócil e submisso, 
falar sóbrio, de compostura admirável, sem rir ou perturbado; constante na oração 
e tentando entender as Escrituras, e assíduos em todas as obras da virtude. São Jerônimo 
diz que o tempo gasto em oração, o mais fiel na observância da Lei, o mais humilde eo 
mais perfeito em tudo. Ele nunca a viu com raiva. Suas palavras foram sempre tão cheia 
de doçura fazer parecer que Deus falou através de sua boca. 
Mãe de Deus revelou a St. Elizabeth, mosteiro beneditina religiosa 
Schoenau, como relatado por São Boaventura, que só pensava ter Deus como pai e que 
eu poderia fazer para agradá-lo de que ele tinha consagrado sua virgindade não ambição 
qualquer coisa no mundo, dando ao Senhor toda a sua vontade e pediu-lhe a graça de 
conhecer a Mãe do Redentor, com os olhos suplicantes manteve-o a contemplar, para 
louvar a língua, as mãos e os pés para servir, e os joelhos para ajoelhar-se diante dela 
para adorar o Filho de Deus em vosso ventre. "Mas, senhora, disse Santa Isabel, vós não 
estava cheio de graça e virtude?" Para que Maria respondeu: "Saiba que eu tinha para o 
mais insignificante e menos merecedor da graça e virtude, perguntou por que a ambos. 
Vós acha que eu tive a graça ea virtude sem esforço? " 
Vale a pena considerar as revelações feitas a Santa Brígida sobre as virtudes 
que Maria praticado desde a infância: "Quando era criança, Maria foi cheio do Espírito 
Santo, e como ele cresceu em idade, foi aumentando graça. Desde então, ele tinha 
resolvido a amar a Deus com todo o vosso coração em palavras e atos, nunca para 
ofender, e, portanto, desprezou todos os bens materiais. Ele fez o que podia para os 
pobres. Ele estava tão mortificada no alimento, 
levar apenas o que é necessário para sustentar a vida do corpo. Penetrando nas 
Escrituras 
em que Deus nasceu de uma virgem para redimir o mundo, por isso cresceu no amor de 
Deus, que só ansiava por ele, e ele pensou, e feliz a sós com Deus, evitando todas as 
conversas que ele apartasen. E ele seria muito encontrado no templo para obter o 
Messias para ser o servo da Santíssima Virgem digna de ser sua mãe. Então, dizer que 
as revelações de Santa Brígida. 

Maria apressou-se a vinda do Redentor 

Por causa desta criança privilegiada acelerou o Redentor que vem ao mundo. 
Precisamente porque é considerado digno de ser escravo da Mãe de Deus, foi escolhida 
para ser uma mãe. Com o aroma de suas virtudes e suas orações poderosas atraiu vosso 
ventre o Filho de Deus. Os chamados rola vosso Esposo divino "foi ouvida em nossa 
terra a voz da rola" (Ct 2, 12), não só porque eles gostam da tartaruga, sempre amei a 



solidão, viver neste mundo e no um deserto, mas porque, como a pomba é sempre 
gemendo sobre o campo, Maria sempre desejou lamentando as misérias do mundo 
perdido e pedindo a Deus para conceder a redenção para todos. Com muito mais fervor 
do que os profetas repetiu quando ela estava em apelos do templo e suspiros deles para 
enviar o Redentor: "Enviai o “Cordeiro soberano da terra” (Isaías 15: 1). "Desça, ó céus, 
o vosso orvalho e as nuvens de chuva para baixo, o Justo" (Is 45, 8). "Oh, que Tu rasgar 
os céus e desce" (Is 44, 1). 
Em uma palavra, ela era o objeto de prazer de Deus ao ver este pequeno virgem sempre 
aspirando à perfeição como pilares mais sublime incenso rico 
pelo cheiro de todas as virtudes, como descrito pelo Espírito Santo: "Quem é esta que 
sobe do deserto, como colunas de fumaça se fez de mirra e incenso, e de todos os tipos 
de sabores?" (Ct 3, 6 ). Na verdade, diz Sofrônio, foi este prazer jardim inaugural do 
Senhor, onde foram todos os tipos de flores e todos os aromas de virtudes. 

É o que diz São João Crisóstomo, Deus escolheu Maria para sua mãe, porque ele 
encontrou na selva lugar mais santa ou mais perfeita do que Maria, e mais digno para 
habitar vosso coração sagrado. St. Bernard diz semelhante: "Não havia lugar na terra 
mais digno do que o ventre virginal." San Antonino disse que a Santíssima Virgem, a 
ser escolhido e destinado à dignidade da Mãe de Deus, tinha que ter uma perfeição tão 
grande e perfeita que superar completamente a perfeição de todas as criaturas: A 
perfeição suprema da graça é ser preparado para conceber o Filho de Deus. 
Como a criança santa Maria ofereceu a Deus no templo prontamente e na íntegra, e 
Neste dia nos apresentamos a Maria, sem atraso ou reserva e ela nos oferece Oremos a 
Deus, que nos recusamos a ver que são oferecidos pelas mãos do templo vivo, foi o 
Espírito Santo, o Senhor e prazer escolhida como a mãe do Verbo eterno. E espero que 
todos os bens desta Senhora elevado e muito grato recompensado com muito amor 
receber presentes de vossos devotos, como pode ser obtida a partir do seguinte exemplo. 

EXEMPLO 

Irmã Dominica Visão do Paraíso 

Lemos na vida da Irmã Dominica Paraíso, escrito por P. Ignacio de Niente, República 
Dominicana, que, em uma pequena cidade chamada Paraíso, perto de Florença, esta 
virgem nascido de pais pobres. Quando criança, ele começou a servir a Mãe de Deus. 
Ele jejuou em sua honra todos os dias da semana e no sábado deu aos pobres a comida 
foi removido da boca, e esses dias reuniram-se no jardim e campo todas as flores que eu 
poderia e colocá-los a uma imagem da Virgem com a criança que ela tinha em casa. 
Vamos ver quantos favorece esta Senhora agradecidísima premiou os presentes 
Vosso servo oferecido. Eu era um dia, quando eu tinha dez anos, inclinando-se para fora 
da janela, ele viu 

na rua uma senhora de presença nobre e um filho com ela, e os dois mão estendida num 
gesto de mendicância. Ele foi buscar o pão, e sem abrir a porta, viu diante de si, e 
advertiu que o filho que estava empolado lado, pés e mãos. "Diga-me, Sra. Dominica 



perguntou: 'quem abusou dessa criança de tal maneira?", Respondeu a mãe: ". Foi amor" 
Dominica, Enchanted incomparável beleza e modéstia menino angelical perguntou se as 
feridas machucar muito. O rapaz respondeu com um sorriso celestial. A senhora, 
olhando para a imagem de Maria com o filho nos braços, Dominica perguntou: "Diga-
me, minha filha, que está se movendo a coroa de flores" "eu me movo, senhora", disse a 
menina, o amor que eu tenho que Jesus e Maria ". "Quanto vós ama?" "Eu te amo como 
eu posso". "E como vós pode?" "Quanto eles me ajudar." "Vá em frente, meu filho, a 
senhora finalmente disse, continua a amá-los, vós vai ver como eu me recompensar no 
céu." 
A menina começou a sentir cheiro n amanteigado saindo dos ferimentos da criança. 
"Senhora - perguntou a mãe, o que vós está unção salve as feridas? Vós pode comprar? 
"" Vós pode comprar, a senhora respondeu com fé e boas obras. " Em seguida, foi 
oferecido um pan Dominica. "Esta criança", disse o amor materno é alimentado, e dizer 
que vós ama Jesus, e eu vou enchê-lo com alegria. " A criança, ao ouvir a palavra amor 
estava muito feliz e vai Dominica perguntou: "Quanto vós ama Jesus?" "Eu te amo 
tanto", disse a menina, que dia e noite eu estou pensando nele e todo o meu desejo é 
agradá-lo em tudo o que puder. " "Ame-o muito", disse a criança, que o amor vai te 
ensinar o que fazer para agradá-lo. " Foi aumentando a intensidade do aroma das 
feridas, até Dominica, fora de si, exclamou: "Meu Deus, este perfume vai me fazer 
morrer de amor. ? Se esse perfume é tão suave, como é o Paraíso "De repente, a cena foi 
alterada: a mãe apareceu vestida como uma rainha vestida de luz muito clara, a criança 
linda, linda, absolutamente brilhante. Ela levou as flores a partir da imagem da Virgem 
e espalhada sobre a cabeça de Dominica. Ela, a reconhecer Jesus e Maria caiu no chão 
como ecstasy, adorando. 
Com o tempo, ela tomou o hábito de São Domingos. Ele morreu em odor de 
1553 santidades. 

ORAÇÃO DE ENTREGA DE DEUS 

Santa Maria, que desde a infância, era a criatura mais amada por Deus. 
, De modo a mostrar-se no templo 
de forma rápida e totalmente consagrada à glória e amor do teu Senhor, então eu queria 
oferecer 
os primeiros anos de minha vida, 
e dedicar-me inteiramente ao vosso serviço, 
santa e doce senhora. 

Mas meus desejos são vãs quando eu perdi tantos anos servindo ao mundo e vossos 
caprichos despreocupados de Deus e vós. 
Eu odeio o tempo que eu vivi sem amor. 
Mas é melhor começar tarde do que nunca. 

Estou diante de ti, Maria, 
e me consagro para sempre ao vosso serviço. Como vós, eu quero voltar para o Criador. 
Eu consagro a ti, minha rainha, meu entendimento sempre acha que vós merece amor, 
eu consagro a minha língua para louvar 



e meu coração para amá-lo. 

Aceitar, Virgem Santíssima, a oferta que vós apresente este pobre pecador. 
Aceite, pois a alegria inefável 
vós sentiu vosso coração 
para consagrar a Deus no templo. 
Se eu começar a servir mais tarde, eu perdi tempo 
redobrando o meu amor e os meus dons. 

Ajude-me com a vossa poderosa intercessão. Mãe de misericórdia, fortalecer minha 
fraqueza, me Jesus perseverança 
e dizer-lhe o valor sempre fiel. 
Que, tendo servido nesta vida pode ir abençoe 
e elogiá-lo para sempre no céu. Amen. 

Discurso quarta Anunciação a Maria 
Maria na Encarnação do Verbo não podia humilhar-se mais do que se humilhou, nem 
exaltar a Deus poderia mais do que os exaltados 

Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilha será exaltado (Mt 23, 12). Palavra 
do Senhor não pode falhar. Assim, tendo estabelecido que Deus se tornaria um homem 
para redimir o homem tão perdido e mostrar ao mundo sua infinita bondade, e ter 
escolhido uma mãe que teve ao descobrir que as mulheres eram mais santo e humilde. E 
de toda a virgem Maria escolheu essa história foi perfeito em virtude, foi, portanto, o 
mais simples e humilde no conceito, como a pomba. "Existem inúmeras donzelas, mas 
apenas uma é a minha pomba, minha perfeita" (Ct 6, 7-8). Assim diz Deus, isso vai ser a 
mãe que eu escolhi para mim. Vamos ver como ele era humilde e quanto ele louvou ao 
Senhor. 
Maria, a Encarnação do Verbo, ele não podia humilhar-se mais do que se humilhou, 
este será o primeiro ponto. E a segunda é a de considerar que Deus não podia exaltar 
Maria mais do que o exaltado. 

1 PONTO 

Maria, Mãe de Deus pela sua humildade 

Falando de humildade Senhor precisamente este humilde virgem, diz: "Enquanto o rei 
estava deitado em sua cama, o meu nardo o vosso cheiro" (Ct 1, 12). Santo Antonino diz 
e diz que no terreno da tuberosa, sendo tão pequeno e simples planta, é prenunciada a 
humildade de Maria, cujo perfume disparou, e desde o seio do Pai chamou vosso ventre 
o Verbo de Deus. Então Deus atraídos pelo cheiro desta humilde virgem, a escolheu 
para ser sua mãe querer tornar-se homem para redimir o mundo. Mas ele, que tinha mais 
glória e merecer essa mãe, vosso filho não seria feito sem primeiro obter o vosso 



consentimento. Ele iria levá-la a carne, diz William Abbot, sem dar o vosso 
consentimento. Assim, enquanto a virgem humilde em sua pobre casa, suspirando e 
orar com desejos ardentes a Deus que comandaram o Redentor, como revelou a St. 
Isabel, freira beneditina-carrier Arcanjo Gabriel veio a grande embaixada e 
cumprimentou-a, dizendo: "Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco; bendita és 
tu entre as mulheres." Hail Virgem cheia de graça, vós tem sido sempre cheio de graça, 
que mais do que todos os santos. O Senhor está com vós porque vós é tão humilde. 
Bendita entre as mulheres, pois enquanto outros incorridos a maldição da culpa, vós, 
porque vós estava indo para ser a Mãe do Santíssimo sempre foi e sempre será 
abençoada e livre de toda a mancha. 
O que uma saudação de Maria respondeu tão cheio de elogios? Nada. Pensando 
espécie de saudação, ele estava incomodado. "E importa que tipo de saudação queria 
dizer." E por que estava preocupado? 
Talvez por medo de uma ilusão, ou modéstia vendo diante de si um homem, como 
alguns pensam que o anjo apareceu em forma humana? Não, o texto é claro: ele estava 
incomodado ao ouvir a saudação 
anjo. Eusebio Adverte Eniseno: não preocupado em vosso rosto, mas por suas palavras. 
A confusão foi devido a sua humildade de ouvir tais elogios quanto distantes da auto-
conceito humilde tinha. Assim, quanto mais o anjo mais louvores reduz-se considerar a 
sua insignificância. San Bernardino Reflita sobre o assunto e disse que, se o anjo lhe 
dissera que era o maior pecador do mundo, não tinha muito admirado, mas para ouvir os 
louvores tão sublime, foi perturbado por completo. Perturbou-se, porque estar tão cheio 
de humildade, evitava qualquer tipo de elogio pessoal e queria o vosso Criador e 
Doador de todo o bem ser abençoado e só elogiou. Então, disse a mesma Virgem Maria 
a Santa Brígida tempo falando 
que se tornou Mãe de Deus: "Eu não quero o meu louvor, mas só que do meu Criador, o 
doador de todo o bem". 

Maria agradou a Deus pela sua humildade 

Mas, pelo menos, eu digo, a Santíssima Virgem, para saber o significado das Escrituras, 
sabia que ele era servido o tempo previsto pelos profetas, a vinda do Messias, e foram 
atendidas sete semanas de Daniel, e de acordo com o profecia de Jacó, teve 
passou para as mãos de Herodes, rei no exterior, o cetro de Judá, e ele também sabia que 
uma virgem tinha 
para ser a mãe do Messias, quando ele ouviu o anjo derramou elogia aqueles que 
pareceu concordar, mas para a mãe de Deus. Será que é mesmo passou por sua cabeça a 
idéia de que talvez ela foi a eleita Mãe de Deus? Não, sua profunda humildade não iria 
deixá-lo conceber o pensamento. Tal louvor só serviu para fazer-se sentir um medo tão 
grande que, como São Pedro Crisologo reflete:. "Como Cristo ser confortado pelo anjo e 
Maria tiveram de ser animado por um anjo" Como o Senhor teve que ser incentivada 
pelo anjo, era necessário que o Arcanjo Gabriel, ao ver Maria como perplexo com esta 
saudação, animar dizendo:. "Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus" Não 
tenha medo ou surpresa das grandes títulos que cumprimenta-lo, porque se vós, aos 
vossos próprios olhos é tão 

pequeno e insignificante, Deus exalta os humildes te fez digno de achar graça perdida 



pelos homens e para que eu preservada da mancha comum a todos os filhos de Adão. O 
Senhor desde o momento de sua concepção tenha preenchido obrigado superiores aos de 
todos os santos, então agora vós olhar exaltado para ser sua mãe: "Eis que conceberá e 
dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus" . 
E agora, o que vós espera? "O anjo aguarda a sua resposta, diz São Bernardo, e 
Também nós, oh Senhora, suas palavras de simpatia, nós que somos oprimidos sob a 
sentença de condenação ". O anjo aguarda a sua resposta, como esperamos corredor da 
morte. "Para vós que dá o preço da nossa salvação e nós liberado imediatamente se 
consentimento", de São Bernardo continua: "Eis aqui, ó Mãe nossa, que vós está 
oferecendo o preço da nossa salvação, que é a Palavra de Deus fez o homem em vós, se 
vós aceitá-lo filho, o ponto será entregue a partir de morte. O mesmo Senhor, o mesmo 
que estava no amor com a sua beleza, o mesmo queria o vosso consentimento dependia 
a salvação do mundo ". "Responda, como diz Santo Agostinho, por que vós demora de 
salvar o mundo? Logo, Senhora, respostas, não atrasar ainda mais a salvação do mundo 
depende agora o vosso consentimento. " 
Mas Maria responde ao anjo e disse: "Eis aqui a serva do Senhor, seja em mim segundo 
a tua palavra". Oh resposta o mais bonito, o mais humilde eo mais prudente que não 
poderia conceber toda a sabedoria dos homens e dos anjos juntos, se tivessem pensado 
de milhões de anos! Oh resposta poderosa o suficiente para encher de alegria quando o 
céu ea terra para trazer um mar de graças e de bens! Responder a isso, apenas fora do 
coração de Maria, tirou do seio do Pai Eterno o Vosso Filho unigênito para o útero puro 
para se tornar um homem! Sim, porque apenas proferiu as seguintes palavras: "Eis aqui 
a serva do Senhor, seja em mim segundo a tua palavra" imediatamente "o Verbo se fez 
carne. O Filho de Deus tornou-se o Filho de Maria ". "Oh poderoso fiat exclama São 
Tomás de Villanova eficaz fiat-oh! Oh fiat fiat venerável de todos! Porque outro fiat 
Deus criou a luz, o céu ea terra, mas com este fiat de Maria 
Diz o santo, o próprio Deus se fez homem como nós. " 

Maria declara serva do Senhor 

Mas não se afastam de nossa consideração e contemplar a grande humildade de Maria, 
em sua resposta. Iluminado com luz do céu, ele sabia como era sublime da dignidade da 
Mãe de Deus. O anjo e tinha certeza de que ela era a mãe de sorte do Senhor. Mas, 
ainda assim, ela não acresce em auto-estima, não fechou com o prazer de sua própria 
exaltação, vendo sua pequena parte, por outro lado a majestade infinita de Deus, que 
escolheu para ser sua mãe, reconhece indigna de tal honra, mas não se opõe em tudo a 
sua vontade divina. Assim, para pedir a sua concordância. O que vós faz? O quê? Ela 
chocado e inflamado tanto o desejo de juntar-se a mais perfeita com Deus, 
abandonando-se inteiramente à sua vontade divina, ele respondeu: "Eis aqui a serva do 
Senhor." Eu sou o servo do Senhor deve fazer o que vossos comandos mestre. Eu queria 
dizer: Se o Senhor escolhe para a sua mãe, eu, não tenho nada meu, mas tudo é puro 
dom dele peido pensando como eu escolher o meu mérito? 
"Eis aqui a serva do Senhor." O mérito pode haver um escravo para ser a mãe de vosso 
Senhor? Torná-lo elogiou a bondade do Senhor somente, e não louvor o escravo, uma 
vez que Deus é pura bondade fixar os olhos em uma criatura tão baixa como eu e torná-
lo tão grande. 
"Oh humildade Guerrico-abade exclama que ofusca os olhos e 
amplia para a divindade que faz vosso olhar incompetente, mas torna-se capaz de conter 



a 

que não contém todo o universo! “Oh grande humildade de Maria faz parecer pequeno, 
mas faz grande diante de Deus aos vossos próprios olhos indignos, mas digno aos olhos 
dos que não se encaixa no mundo”! 
Muito bonita é a exclamação de São Bernardo, no Sermão da Assunção de Maria 
humildade admirando: "Senhora, como vós pode unir-se em vosso coração um conceito 
tão humilhar tão puro, tão inocente e tão cheio de graça como possuir? Quanto a 
humildade reside em vós, ó Virgem Santíssima, tu és tão honrado e exaltado por Deus? 
Lúcifer, ser dotado de grande beleza, aspirava a elevar vosso trono acima das estrelas e 
ser como Deus. "Eu porei o meu trono acima das estrelas de Deus será semelhante ao 
Altíssimo" (Isaías 14, 13). O que teria dito que se ele tivesse sido orgulhosos privilégios 
revestidos de Maria? A Virgem Maria não agiu bem: o exaltado foi mais humilde. 
"Senhora, São Bernardo conclui, corretamente eram dignos de estar sendo observado 
por Deus com amor tão especial, digno do amor de Deus com a sua beleza, digno de 
atrair o aroma suave de sua humildade de Filho eterno do local de vosso descanso em o 
seio do Pai, para o vosso ventre puro. Assim diz São Bernardino de busto, Maria 
merecia mais com esta resposta: "Eis aqui a serva do Senhor, que eles poderiam merecer 
todas as criaturas com todas as suas ações." 

Maria agradou a Deus em sua humilhação 

Sim, diz São Bernardo, que, enquanto esta virgem inocente tornou-se muito querido por 
Deus para a sua virgindade, enquanto que a sua humildade era mais digna, como uma 
criatura pode tornar-se digno de ser a Mãe de vosso Criador. E Jerônimo confirma 
dizendo que Deus escolheu para sua mãe ao longo de sua humildade, que todas as outras 
virtudes. A própria Virgem disse a Santa Brígida que a dizer: "Como é que merecia ser 
a mãe do meu Senhor se eu não tivesse me reconhecido nada e eu teria humilhado?" E 
antes que ele declarou em vosso humilde canção, dizendo: "Porque a humildade de 
vosso escravo ... feito grandes coisas para mim que é poderoso "(Lc 1, 48-49). São 
Lourenço Justiniano adverte que a Santíssima Virgem não disse "ele viu a virgindade e 
da inocência", mas apenas "porque viu a humildade." E por falar em humildade, diz São 
Francisco de Sales não quis dizer Maria elogiando a sua própria virtude da humildade, 
mas Deus tinha fixado em nada. "Humildade, ou seja, a nulidade" e queria apenas 
bondade exaltam. 
Em suma, diz Santo Agostinho, que era a humildade de Maria como uma escada pela 
qual o Senhor se dignou a descer à terra e fez o homem no vosso seio. Ele confirmou 
San Antonio dizendo que a humildade da Virgem estava disponível mais perfeito e mais 
perto de ser a Mãe de Deus. Entende-se que previsto por Isaías: "Porque brotará um 
rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará uma flor" (Is 11, 1) Refletir St. 
Albert a flor divina, este é o Filho unigênito de Deus, como Isaías estava para nascer, 
não do copo ou o caule da planta de Jesse, mas humildade raiz precisamente para 
declarar a mãe: "Desde a sua raiz, entende-se a partir de sua humilde de coração." E 
claro Celles Abade explica: "Note-se que não é o copo, mas a raiz a flor desabrocha". 
Assim diz o Senhor a esta sua filha favorita: "Tire os olhos de mim, eu subjugar" (Ct 6, 
5). Como vós subjugar e sair fora de si - diz Santo Agostinho, mas fora do seio do Pai 
para o ventre de Maria? Sobre este conceito, Fernandez diz que o intérprete aprendido, 



que humilde de Maria com os olhos que sempre pareciam grandeza divina, nunca 
perdeu de vista a sua insignificância, fazendo esse tipo de violência é o mesmo Deus 
que o levou para vosso seio. 
Isso significa, diz o abade Francón, por que o Espírito Santo elogiou a beleza 
da esposa para ter olhos como uma pomba: "Como vós é linda meu amigo, que bela 

são! Vossos olhos, como pombas "(Ct 4, 1). Para Maria, contemplar a Deus com os 
olhos, como um pombo simples e humilde, que tão encantado com sua beleza, que os 
laços de amor 
Ele fez vosso prisioneiro em vosso ventre virginal. Assim diz o abade Francón: "Onde 
no mundo 
Virgin poderia encontrar tão bela que vossos olhos encantados, o rei do céu e laços de 
amor fazer-lhe violência e cativo piedoso tarjera? " 
Então, Maria, e com isso podemos concluir este ponto, na encarnação do Verbo, como 
vi desde o início, não podia humilhar-se mais do que humilhou. Agora vamos ver como 
fazer a sua mãe, Deus não podia mais do que exaltar o exaltado. 

PONTO 2 º 

Maria recebe a maior dignidade 

Para entender a grandeza que foi elogiado Maria, que precisa entender o que a 
excelência ea majestade de Deus. Basta dizer que Deus fez esta mãe virgem, a entender 
que Deus não podia mais honroso do que o exaltado. Não é à toa Arnold de Chartres diz 
que Deus, tornando-se o filho da Virgem, levantou-se a uma altura maior do que a de 
todos os anjos e santos juntos. Efrém diz que depois de Deus, a sua incomparável 
possível, é mais exaltado do que todos os espíritos celestes e glorioso. Isto é confirmado 
por Santo André de Creta: ". Exceto Deus, acima de tudo" E Anselmo diz: "Senhora, 
vós tem um vosso igual, porque todo mundo é, ou sobre vós, ou são inferiores a vós. Só 
Deus é superior a vós, todos os outros são inferiores a vós. " É tão grande-san 
Bernardino confirma a grandeza da Virgem, que só Deus conhece e compreende. 
Não admira que ele adverte Santo Tomás de Villanova-evangelistas que tão extensa 
para gravar os elogios de Batista ou a Magdalena, têm sido tão contido em descrever as 
virtudes de Maria. Foi o suficiente para dizer ", respondeu o santo que nasceu Jesus. 
O que mais é necessário busca continua a dizer que os evangelistas da grandeza de 
Maria? Apenas atestando que é a Mãe de Deus. Dito tanto com esta declaração e todos 
os vossos privilégios, não foi necessário parar para descrevê-los em partes. E por que 
não? -Saint Anselm explica a dizer que Maria é a Mãe de Deus é dito que tem toda a 
grandeza que pode ocorrer depois de Deus. Peter, Abade de Celles, acrescenta: De todos 
os vossos títulos, como a Rainha do Céu, Senhora dos Anjos, ou qualquer outro título 
honroso, nada chegaria a tanto quanto a chamada para honrar a Mãe de Deus. 

Maria participa da grandeza de Deus 



Isto é evidente, pois, como disse a Angélica, o mais perto de vosso início algo muito 
mais envolvidos em sua perfeição. Então, Maria foi a criatura mais próxima de Deus, 
envolveu mais de todas as criaturas, as suas graças, suas perfeições e grandeza. Suarez 
aparece a razão da dignidade da Mãe de Deus é maior para toda a dignidade criado, a 
dignidade que de alguma forma permanece o fim da união com uma pessoa divina com 
a qual está necessariamente ligada. É o que diz a Denis cartuxo que após a união 
hipostática não há nada mais perto de Deus do que a Mãe de Deus. Isto é, diz St. 
Thomas, a união suprema pode ocorrer entre a criatura e Deus: "É como uma união 
suprema com uma pessoa infinita." Santo Alberto Magno diz que "Mãe é a dignidade 
ser imediatamente Deus. Assim, Maria não poderia ser mais unida a Deus o que é, a 
menos que ele se tornou Deus. " 

San Bernardino diz que a Virgem Maria para ser a Mãe de Deus precisava ser elogiado 
pelas pessoas divinas com uma graça quase infinita. As crianças são consideradas, 
moralmente falando, a mesma coisa com vossos pais, e que entre eles são de 
propriedade comum e honra, assim, diz São Pedro Damião que, se Deus habita em uma 
forma diferente de criaturas, em Maria habitou assim singular, para a identidade, 
tornando-se uma coisa com ela. E profere a famosa exclamação: "Callen, portanto, todas 
as criaturas e cheio de santo temor, apenas se atreve a contemplar a imensidão de tal 
dignidade. Deus habita em Virgem, que tem a mesma identidade da natureza. " 
Daí St. Thomas diz que ter sido feito Maria Mãe de Deus, por causa dessa união íntima 
com o bem divino, recebeu uma dignidade infinita, que o Pe. Suarez chama de "infinito 
em vosso gênero", porque a dignidade da Mãe de Deus é o mais alto que pode ser 
concedida a uma criatura. 
A Santíssima Virgem não podia receber mais honra do que ser a Mãe de 
Deus, por isso tem uma dignidade infinita por causa do bem infinito que é Deus. St. 
Albert também afirma: "O Senhor deu a Virgem o máximo que vós pode dar a uma 
criatura, ou seja, a maternidade divina". 

Maria, adornado com os mais altos Graças 

Assim, São Boaventura escreveu aquela famosa frase: "Ser Mãe de Deus é a maior 
graça que Deus pode dar a uma criatura pura. Deus não pode fazer mais. Vós pode fazer 
uma vez mais céu mundo, mas nada maior do que a mãe de Deus, que vós não pode 
fazer. " Mas melhor do que todos a Mãe de Deus expressa a altura em que Deus tinha 
sublimado, dizendo: "Ele fez grandes coisas por mim que é todo-poderoso" (Lc 1, 49). 
E por que não declarar a Virgin quais foram estas grandes coisas que Deus lhe tinha 
dado? São Tomás de Villanueva responde que não explicou por que eles eram tão 
sublime, que eram inexprimível. 
Razão San Bernardino estava dizendo que Deus criou o mundo pela Virgem que era 
para ser sua Mãe, e São Boaventura para dizer que o mundo está preservado o sabor de 
Maria de acordo com as palavras de Provérbios (8, 30): "Lá eu era um arquiteto". 
Adicionar San Bernardino a Deus, pelo amor de Maria não destruir o homem depois do 
pecado de Adão. Mãe canta saber não só escolheu o melhor, mas o melhor do melhor, 
dando o Senhor no mais alto grau, como atestado por São Alberto Magno, de todas as 
graças e dons, gerais e direitos especiais concedidos a todas as criaturas, todos Graças à 
dignidade da Mãe de Deus tinha dado. 



Maria era uma criança, mas que o estado não tinha defeito ou deficiência, mas a 
inocência, porque desde o primeiro momento teve o uso perfeito da razão. Era virgem, 
mas sem que isso significasse 
esterilidade. Ela era a mãe, mas com a glória da virgindade. Foi lindo e belo como o 
Senhor é revelada a Santa Brígida dizendo-lhe a beleza de sua mãe superou a de todos 
os anjos e de toda a criação. Foi lindo, mas sem danos e que viu como sua beleza foi 
embora paixões impuras e sentimentos inspirados em vez de pureza, como evidenciado 
por Santo Ambrósio: "Tal era a sua graça, que não era apenas puro, mas concedeu o 
graça de pureza para aqueles que viram ". Thomas também afirma: "A graça de ter sido 
confirmada, não só na graça impediu a Virgin a paixão, mas também foi eficaz para os 
outros, de modo que, sendo a mulher mais linda que se possa imaginar, ninguém podia 
sentir a sua vontade desonesto ". É por isso que se diz: "Como mirra dá cheiro perfume 
suave," o julgamento eclesiástico que ela se aplica à Igreja. Em 
atividades diárias trabalhadas sem obras separar-se da união com Deus. Em 

contemplação, foi coletado em Deus, mas negligenciam o temporal, ou a caridade 
devido ao vizinho. 
Concluem. A Mãe de Deus é infinitamente inferior a Deus, mas imensamente 
superior a toda a criatura. E se vós não consegue encontrar um nobre filho Jesus, é 
igualmente impossível encontrar uma mãe mais nobre Maria. Que este seja os devotos 
desta rainha, não só alegrar-se com a sua grandeza, mas também para aumentar a 
confiança em vosso grande e eficaz proteção. Como Mãe de Deus, diz padre Suarez tem 
o direito de levá-los em vossos agradecimentos a todos aqueles que perguntarem para 
eles. St. Germain diz que Deus não pode ignorar as orações de sua mãe é impecável. 
Então, para ti, ó Mãe de Deus e nossa, ou vós não tem poder para socorrer, nem vontade 
de fazer. Porque vós sabe, eu vou dizer-lhe o vosso Abade dedicado de Celles, que Deus 
não criou só para ele, mas ele tem dado aos anjos para ser a sua reparação do dano 
causado, enquanto incluindo através de vós recuperar a graça de Deus eo inimigo é 
vencido e próstata. 
E se queremos agradar a Mãe de Deus, saludémosla freqüentemente com a Ave Maria. 
A Virgem Maria apareceu a São Matilda e disse que era a melhor saudação que poderia 
ser feito. A partir dele temos muito obrigado escolhido, concedida por esta mãe de 
misericórdia, como pode ser visto no exemplo a seguir. 

A recitação da Ave Maria transforma um jovem 

É notoriamente referido P. Señeri em vosso livro "O cristão instruído". O P. Nicholas 
Zuchi foi a confissão em Roma para um jovem pecados carregados desonestos e maus 
hábitos. O confessor o acolheu com amor e misericórdia em vosso estado lastimável, ele 
disse que a devoção a Nossa Senhora poderia livrá-lo desse vício desgraçado, e 
penitência imposta até a próxima confissão, a cada manhã e noite, subindo e deitar rezar 
uma Ave-Maria, a Virgem, oferecendo aos vossos olhos, as mãos e todo o vosso corpo, 
pedindo-lhe para guardá-lo como vosso, e beijar o chão três vezes. Penitência praticada 
jovens no primeiro, com pouca alteração. Mas o pai continuou incutir o hábito de não 
deixar piedoso, encorajando-o a invocar a protecção da Virgem. 
Com o tempo, o jovem arrependido passou com os outros para viajar pelo mundo 
durante vários anos. Voltando a Roma, ele foi à procura de vosso confessor, que, com 



grande alegria e espanto, ele descobriu que mudou completamente o velho livre de 
manchas. "Mas filho, como vós chegou de Deus tão bonito transformação”?” ‘Pai’, 
disse o jovem, a graça de Nossa Senhora me deu porque eu ensinei que a devoção “. 
E não pára por aí coisas portentosas. O mesmo confessor disse no púlpito do evento. Eu 
ouvi um capitão que, durante muitos anos viveu em mau estado com uma mulher. Ele 
também resolveu praticar a mesma devoção para se livrar dessa terrível cadeia que tinha 
escravo do diabo. Esta intenção de se livrar do pecado é necessário ter à Virgem para 
ajudar o pecador. Mas o que aconteceu? Depois de meio ano, assumindo o capitão de 
suas próprias forças foi em busca da mulher para ver se ela tinha mudado sua vida. Mas 
na porta daquela casa onde ele correu perigo claro para o pecado, se sente rejeitado por 
uma força invisível e encontrou mais de cem metros 
que casa e foi deixado na porta de sua. Ele entendeu claramente que Maria tinha 
escapado da destruição. Ele segue como cuidar é nossa boa mãe, não só para 

nos do pecado com essa boa intenção se comprometer com ele, mas também para se 
livrar do risco de novas quedas. 

ORAÇÃO PEDINDO A FAVOR DE MARIA 

Imaculada Virgem e Mãe, Maria, criatura mais humilde e, como diante de Deus, 
Ele será exaltado ele fazer a sua Mãe e Rainha dos Céus. 
Bendito seja Deus que quis exaltar muito! 

Da minha indignidade reconhecida ouso dizer Olá: "Ave Maria, cheia de graça ..." 
Vós que possui a plenitude da graça, dá-me um pouco. 

"O Senhor é contigo..." 
e uma vez que vós criou, e inteiramente para ser vosso filho. 

"Bendita és tu entre as mulheres ..." get me o Senhor a sua bênção divina. 

"E bendito é o fruto do vosso ventre ..." 
Venerável planta que deu ao mundo o fruto tão nobre e santo! 

"Santa Maria, Mãe de Deus ..." 
Espanta-me a grandeza da tua maternidade divina 
e eu estou disposto a morrer para defender esta verdade. 

"Rogai por nós pecadores ..." 
para ser a Mãe de Deus, é a Mãe de nossa salvação, porque Deus se fez homem em que 
vós salve, 



A oração de sua mãe para todos nós podemos. 

"Agora e na hora de nossa morte ..." Ajude-nos nesta repleto de perigo, mas ainda mais 
em nossa última hora. 
Salvos pelos méritos de Jesus Cristo e, por vossas orações, nós os saudamos e 
glorifiquem a vosso Filho no céu. 

Amen. 

Discurso quinta VISITAÇÃO DE MARIA 
Maria é a tesoureira de todas as graças que querem graças devem se voltar para Maria a 
certeza de encontrar a graça que vós quer 

Ele é considerado de sorte a casa que recebe a visita de um rei ou outro grande homem, 
para honra envolvidos e os benefícios esperados. Mas a sorte é, definitivamente, a alma 
que recebe a visita da Rainha do mundo, Maria Santíssima, que só conhece a verdadeira 
ponte 
pessoa de sorte que visita com vossos favores. Era a casa de Obede-Edom, abençoado 
para ser visitado pela Arca da Aliança. "O Senhor abençoou a casa de Obede-Edom, e 
os vossos bens" (1Cr 13, 14). Mas 
Quantos mais bênçãos são pessoas ricas que recebem uma visita de amor 
esta verdadeira arca de Deus é a sua Mãe celeste! Engelgrave Happy-tipo-casa que é 
visitada pela Mãe de Deus. Bem, eu vi a casa de Batista, onde chegar Maria, a tal ponto 
que toda a família estava cheia de graças e bênçãos do céu, por isso é comumente 
chamado a festa da Visitação, a festa de Nossa Senhora das Graças. 
Veremos neste discurso, como a Mãe de Deus é o tesoureiro de todas as graças. E 
dividir esse discurso em dois pontos. No primeiro, vemos que aqueles que querem 
graças recorramos a Maria. E, em segundo, que aqueles que se voltam para Maria deve 
ter certeza de obter a graça que vós deseja. 

1 PONTO 

Maria chegou ao topo por causa de Jesus 

Quando a Virgem soube pelo Arcanjo Gabriel, que sua prima Isabel estava grávida de 
seis meses, sabia iluminada pelo Espírito Santo, o Verbo encarnado em vosso seio e fez 
vosso filho, queria começar a mostrar ao mundo as riquezas da sua misericórdia 
otorgándolas tudo o que família. Assim, sem hesitação, como no Evangelho de Lucas 
(1, 39), Maria correu para a montanha. Deixando o resto de sua contemplação e sua 
solidão amado ao qual ela estava acostumada, ele foi imediatamente para a casa de 
Elizabeth. E porque o santo amor tudo suporta e não sofre atraso como comentários 
sobre esta passagem do Evangelho St. Ambrose, "não conhece atraso graça do Espírito 
Santo", por isso, não levando em conta nem o cansaço da estrada para tão tenro e 
delicado donzela, empreendeu o ponto de desarme. Recém-chegados na casa de 



Zacarias e saudou Isabel. E como ele reflete Ambrose, Maria foi o primeiro a 
cumprimentar Elizabeth. Mas foi a visita da Virgem, como as cerimônias meramente 
mundanas e falsos elogios. A visita de Maria trouxe para a casa uma riqueza de 
bênçãos. Quando ele entrou e Isabel ouviu a primeira saudação, foi inundado com o 
Espírito Santo e João, livre de culpa e santificado, é por isso que ele júbilo que saltar 
para o útero, expressando assim a graça que havia recebido através da Santíssima 
Virgem, como a própria Elizabeth declarou: "Como a voz da tua saudação chegou aos 
meus ouvidos, a criança saltou em meu ventre." Assim, como reflete Bernardino de 
Bustos, graças a saudação de Maria, João recebeu a graça do Espírito Santo santificou. 
Porque, se todos esses primeiros frutos da Redenção passaram por Maria, a ser o canal 
pela graça foi comunicada ao Batista e do Espírito Santo a Isabel, Zacarias e profetizar 
bênçãos a todos que a casa mais sagrado, que foram as primeiras graças que 
conhecemos foram concedidas terras após a Encarnação do Verbo, está muito justo 
acreditar que a partir daquele momento, Deus constituiu universal aqueduto Maria como 
St. Bernard fogo, pelo que passar para a frente todas as graças que o Senhor tem para 
distribuir, como explicado na Parte I, Capítulo V. 

Maria, dispensador de graças 

Justamente por isso, ela é chamada esta divina Mãe, o tesouro, o tesoureiro e 
dispensador de graças divinas. Assim, o venerável abade chamado Celles: "O tesouro de 
Deus eo tesouro de graças" para São Pedro Damião: "Peito de graças divinas" para 
Santo Alberto Magno: "Tesoureiro de Jesus Cristo" para San Bernardino: "Distribuidora 
de graças ", e citou um médico Petavius grego, chamado de" distribuição de todos os 
bens ", e São Gregório Taumaturgo:" Diz-se que Maria é cheia de graça, porque ele é 
armazenado todo o tesouro de sua graça " . Richard de San Lorenzo diz que Deus 
colocou em Maria como um tesouro de misericórdia, todos os dons da graça, e que este 
tesouro que enriquece todo vosso. 
San Buenaventura, falando campo o Evangelho tem um tesouro escondido, e deve ser 
comprado de qualquer maneira, como diz Jesus (Mt 13, 44), diz que o campo é a nossa 
Queen Maria, no qual está contido o tesouro da Deus, que é Jesus Cristo, a fonte ea 
origem de todas as graças. E St. Bernard disse que o Senhor colocou nas mãos de Maria 
todas as graças que queremos dispensar, por isso sabemos tudo de bom que recebemos, 
recebemos de suas mãos. Isso nos garante Maria, dizendo: "Em toda a minha vida de 
graça e de verdade" (Ecclo 24, 25). Em mim todas as graças da genuína que vós pode 
fazer na vida. Sim, Mãe e nossa esperança, disse São Pedro Damião, sabemos que todo 
o tesouro da misericórdia divina está em suas mãos. Disse St. Ildefonso Antes de falar 
com a Senhora Virgem Maria, todas as graças que Deus determinou para conceder os 
homens, todos eles têm que passar por suas mãos, porque todos os tesouros da graça que 
lhe foram confiadas. E St. Germain declarou: "Ninguém está salvo, mas para vós, 
ninguém recebe um presente de Deus, mas vós". 
Santo Alberto Magno, comentando as palavras do anjo: "Não temas Maria, 
encontraste graça diante de Deus "(Lc 1, 30), diz muito bem:" Ó Maria, vós não roubei 
graça como Lúcifer queria roubá-lo, ou se vós perdeu, como Adão perdeu, nem the've 
comprei e tentei Simon Magus , que encontrou vós, porque vós tem desejado e 
procurado. 
Vós encontrou a graça incriado, que é o próprio Deus fez e vosso filho, e ainda assim 
ela conseguiu tudo criou ". Isto confirma o que Pedro pensou Crisólogo 



dizendo que a grande Mãe de Deus encontrou a graça de concedê-lo depois de todos os 
homens. E Maria encontrou a plenitude da graça que foi suficiente para salvar a todos. 
"Vós achou graça, mas quanto? Como eu disse ao anjo, completamente e honestamente, 
para que ele possa derramar em torrentes sobre todas as criaturas ". Assim, diz Richard 
de St. Lawrence, que, como Deus fez o sol a brilhar através dele toda a terra é bem feito 
Maria para que por meio dele o mundo são dispensados toda a misericórdia divina ". 
San Bernardino Virgin acrescenta que, uma vez que era a Mãe do Redentor, adquiriu 
uma espécie de jurisdição sobre toda a graça, a fim de que nenhuma criatura recebe 
nenhum dom que não é dado por esta mãe. 
Concluir este ponto com Ricardo de San Lorenzo diz: Se chegarmos 
alguma graça, voltemo-nos a Maria para obter a sua pergunta rápida, porque ela achou 
graça e sempre tem. E St. Bernard diz: "Vamos buscar a graça e deixe-nos olhar através 
de Maria, para quem procura encontra, e não pode ser enganado." Portanto, se queremos 
a graça que precisamos ir a este tesoureiro e dispensador de graças, porque quer que o 
doador de todo bem como St. Bernard diz, afirmando que esta é a vontade de Deus, que 
desejava que tudo, desde a obtenção de por Maria. Tudo, tudo, e isso diz tudo, não 
exclui nada. 
Mas, quanto a graça é essencial ter confiança, vamos ver como devemos ter a certeza de 
obter a graça transformando a Maria. 

PONTO 2 º 

Maria quer alcançar graças 

O que Jesus Cristo foi colocado nas mãos de sua mãe, Maria de todas as riquezas de sua 
misericórdia, que quer conceder, mas que enriquece a todos os devotos que a amam, 
honrá-la e chegar a ela com confiança? "Eu possuo riqueza para dar a todos aqueles que 
me amam" (Prov. 8, 17, 21). É o que diz a própria Virgem, nesta passagem, que a Santa 
Igreja aplicada em muitos festivais. Estas riquezas Maria disse o abade Adam, só para 
ajudar. Em vosso coração o Salvador colocou o tesouro dos necessitados e os pobres 
para se tornar rico. E São Bernardo acrescenta que este deu ao mundo Maria como 
aqueduto misericórdia, para que, desta forma vir continuamente do céu graças a 
homens. 
O mesmo santo, considerando que São Gabriel, ter encontrado Maria Cheia 
cumprimentou graça dizendo: "Ave, cheia de graça", em seguida, acrescenta que a 
forma como vêm nela o Espírito Santo para preenchê-lo com mais graça ainda, se era 
cheio de graça: "Pois que outra coisa, mas que, no momento da chegada do Espírito 
Santo e encontrá-lo enche-se, transbordando fazer por nós? Estava cheio, mas o Espírito 
Santo veio sobre ele para o nosso bem, para que proveyéramos sua superabundância de 
tudo. É por isso que Maria é chamada "lua cheia, para si e para os outros." 
"Quem me encontra encontra a vida ea salvação chegará ao Senhor" (Provérbios 8: 35). 
Bem-aventurado é aquele que me encontra e me chama, diz que nossa mãe. Para a vida 
com 
facilmente, e é fácil de levar água de uma nascente abundante, muito mais é encontrar a 
graça e salvação eterna voltando-se para Maria. Disse uma alma santa: "Basta encontrar 
graça em Maria para encontrá-lo." St. Bernard disse que antes do nascimento virginal no 
mundo havia uma abundância de graças que agora correm na terra, porque não tínhamos 



este aqueduto como desejável pelo qual eles poderiam imaginar, que é Maria. Mas 
agora que temos esta Mãe de misericórdia, que graça que podemos perder se chegamos 
a isso? São João Damasceno faz dizer: "Eu sou a cidade de refúgio para todos aqueles 
que vêm a mim:. “Vir, portanto, meus filhos, e vós vai obter os me graças com mais 
abundância daqueles que podem pensar” 

Maria agradecer-nos atinge de nossa capacidade 

Muita coisa acontece para ser revelada ao venerável Irmã Maria Villani. Este servo de 
Deus viu a Mãe Divina para se assemelhar a um grande mola que veio muitos para levar 
água graças. Mas o que aconteceu? Os navios que transportam mantidos em boas graças 
recebidas. Mas aqueles que vieram com vasos quebrados, ou seja, com um coração 
cheio de pecados, a graça recebida, mas logo perdeu. Caso contrário, é verdade que por 
meio de Maria obtidos através de inúmeros homens todos os diários, até mesmo os 
pecadores mais ingratos. Santo Agostinho diz a falar com a Virgem: "Porque vós 
misericórdia herdar os necessitados, a graça ingrato 
perdão dos pecadores, a saúde doente, as coisas celestes terrestres, a vida mortal, e os 
peregrinos dos pais. 
Nos reviver a nossa confiança mais e mais devotos de Maria, cada vez que recorrem a 
ele devido a demanda. E para reviver, vamos sempre lembrar os dois grandes qualidades 
desta boa Mãe, são eles: O desejo de fazer o bem a todos, e do poder que ele tem pelo 
vosso filho para nos levar tudo o que pedir. 
Para o desejo de ter Maria nos ajude a todos, seria suficiente para considerar o 
mistério desta festa da Visitação de Maria a Santa Isabel. 

A jornada de Nazaré, onde viveu a Virgem, Ain-Karim (sete milhas de Jerusalém), foi 
por muito tempo, mas isso não impediu a Santíssima Virgem, macia e delicada donzela 
não familiarizados com tais dificuldades, colocar em caminho. Por quê? Movido por tão 
grande que a caridade que sempre foi vosso coração transbordando de concurso, para 
exercer desde o primeiro momento a sua grande missão dispensador de graças. Portanto, 
esta passagem fala precisamente Santo Ambrósio: Não foi porque ele duvidava que o 
oráculo, mas feliz com o anúncio, correu pela alegria, sério para cumprir sua missão. 
Não, com certeza se era verdade o que foi dito pelo anjo sobre que Isabel estava em um 
estado, mas a alegria, e dispostos a ajudar no que a casa para a alegria pressa para 
chegar a fazer o bem para os outros, e todos entregues aos negócios como de utilidade 
pública, se levantou e foi com pressa. 
Note-se que quando o Evangelho fala do retorno, não falando depressa, mas 
simplesmente diz que Maria permaneceu com ela por três meses e voltou para casa (Lc 
1, 56). O que mais forçou a Mãe de Deus, diz São Boaventura, a pressa para ir visitar a 
casa de Batista, mas o desejo de fazer todos os bens possíveis que família? 
Não terminou em Maria para ir para o céu esta caridade para com todos os homens, pelo 
contrário, aumentou bastante, porque não sabe mais perfeitamente a nossa 
precisa e tem compaixão de nossa miséria. Escrever Bernardino de Bustos Maria nos 
anseia bem mais que nós mesmos desejamos. Assim diz São Boaventura, é ofendido por 
aqueles que não pedem graças, Pecan contra vós, não só insultá-lo, mas também 
qualquer coisa que vós pedir. Pois este é o caminho da vida de Maria, diz The Idiot, 
enriquecido com abundância de devotos. 



Maria é o tesouro do Senhor eo tesoureiro de suas graças, e enriquecida com dons 
especiais que servem generosamente. É o que diz o mesmo autor que encontra Maria 
encontra tudo de bom. E vós pode encontrar qualquer um, mesmo o pior pecador do 
mundo, porque ela é tão benigno que despreza ninguém que ela recorrer. Thomas 
Kempis faz falar assim: Convido a todos para me aproveitar, e eu não desprezar 
qualquer pecador indigno que está por vir para a ajuda. Todos os que vão para pedir 
graça, sempre pronto para ajudar a encontrar, diz Richard de St. Lawrence. A 
descoberta sempre pronta e sempre dispostos a ajudá-lo e levá-lo todas as graças da 
salvação com as suas orações muito poderosas. 

Maria Ele pede a Deus que atinge 

Ele diz, "com as suas orações poderosas", e esta é outra reflexão que deve aumentar a 
nossa confiança, sabendo que, como ela se pediu a Deus para Vossos devotos. 
Considere - diz São Boaventura nesta visita que fez Maria a Santa Isabel, tinha a grande 
virtude 
As palavras de Maria, porque sua única voz, foi conferida a graça do Espírito Santo, 
tanto Elizabeth e João, vosso filho, como é ensinado no Evangelho: "E aconteceu que, 
como Isabel ouviu a saudação de Maria, saltou alegria a criança em vosso ventre e foi 
cheia do Espírito Santo "(Lc 1, 41). Teófilo de Alexandria diz que Jesus sente grande 
satisfação que Maria rogai por nós, pelas graças concedidas a nós por meio de Maria, 
não apenas nos fez pensar, mas como concedeu à sua própria mãe. 
Adicionar São Boaventura: Olha o que força têm as palavras da senhora, que só 
pronunciar, é concedida a graça do Espírito Santo. Jesus, vencido pelos rogos de sua 
mãe, dá graças. Certo, porque Jesus, como atestada por Saint Germain, vós não pode 
ignorar Maria em tudo o que pede, obedecendo como verdadeira mãe. Assim diz o 

mesmo santo, as orações da mãe, tem uma certa autoridade de Jesus, por isso obtém o 
perdão para os pecadores, que é frequentado por muito miserável que eles são. 
Isto é bem demonstrado pelo que aconteceu nas bodas de Cana. Maria perguntou ao 
Filho faltando vinho, dizendo: "Eles não têm vinho." Ao que Jesus respondeu: "Mulher 
que é isso para mim e para vós? Ainda não chegou a minha hora "(Jo 2, 4). Mas, apesar 
de não ter tempo para fazer milagres, assim como São João Crisóstomo, em obediência 
à mãe, realizou o milagre, ele perguntou: transformar água em vinho. Embora a resposta 
às orações ignorado. 

Maria merece a nossa confiança 

Apóstolo nos exorta: "Aproximemo-nos com confiança ao trono da graça, para 
encontrar graça e obter ajuda oportuna" (Hb 6, 16). Diz Santo Alberto Magno: O trono 
da graça é Maria. Se nós queremos que vós, voltamos a ela, com a garantia de ser, 
certamente, servidos com a intercessão de Maria vai ter tudo o que vós está convidado a 
Filho. Vamos buscar a graça-repeat com St. Bernard, e deixe-nos olhar através de 
Maria. E adicionar o que Nossa Senhora disse São Matilda, que o Espírito Santo, 
enchendo toda a doçura, se tornou tão amado de Deus, que todos os que olhar por eles 



de graça, verdade que vós começa. 
E, se quisermos que a famosa frase de Santo Anselmo: Mais cedo, por vezes, atingir a 
salvação, invocando o nome de Maria, que invocando o nome de Jesus, vemos que isso 
não acontece porque ele deixa de ser a fonte eo Senhor de tudo obrigado, mas porque, 
para nós usar a mãe, e ela oraram por nós, orações de sua mãe são mais poderosos do 
que a nossa. Nunca me afasto das plantas deste tesouro de graças, sempre contando João 
Damasceno: Mãe de Deus abre-nos a porta da misericórdia sempre orando por nós, 
como suas orações são as salvações de todos os homens. 
Voltando-se para Maria, o melhor é pedir-lhe para perguntar-nos e ficamos 
aquelas graças que conhecemos são os melhores para a nossa salvação. Isso fez St. 
Reginald, República Dominicana, como narrado nas crônicas da Ordem. Eu estava 
doente, este servo de Maria e pediu a saúde do corpo. E apareceu acompanhado por sua 
senhora St. Cecilia e St. Catherine, em seguida, disse com grande suavidade: Filho, o 
que vós quer fazer para vós? O religioso, oferecendo delicado antes de Maria estava 
confuso e não sabia o que dizer. Então, um dos companheiros sagrados deu o seguinte 
conselho: Reginaldo, vós sabe o que fazer? Não pergunte nada, deixá-lo em suas mãos, 
porque Maria vai lhe dar uma graça melhor do que vós para saber perguntar. Assim fez 
o doente ea Virgem recebeu a graça da cura. 
Mas se temos a sorte de visitar esta Rainha do céu, tanto de ajuda que agora 
freqüentemente visitar qualquer das imagens, ou qualquer um dos vossos 
igrejas. 
Leia o exemplo a seguir e vós vai entender que tipo de recompensas favores 
devotos visitam. 

EXEMPLO 

Hospitalidade de Maria Milagrosa dois religiosos 

Crônicas franciscanas contam que dois frades vai visitar um santuário da Virgem, foram 
surpreendidos pela noite, no meio de uma floresta. Embora cheio de medo e ansiedade, 
foram resolvidos para avançar. Pouco tempo depois eles pensam que ver uma casa. Eles 
vêm, bater na porta, e 

de dentro de perguntar: "Quem" "Nós deixamos alguns monges em peregrinação, fomos 
surpreendidos pela noite na floresta e procurar abrigo". Ele abre a porta e educadamente 
receber duas páginas ricamente vestidas. Os frades foram convidados, que viveu na 
mansão. As páginas que respondeu que não morava uma senhora muito piedosa. "Nós 
gostaríamos de lhe agradecer por sua generosa hospitalidade ..." "Vamos cumprimentá-
disse-porque a Sra. páginas gostaria de falar com vós." Subindo as escadas estavam 
todos os quartos iluminados e ricamente decorados. Eles respiraram um desconhecido 
fragrância. Na melhor das permanece porte senhora foi muito distinto e muito bonito, 
que os recebeu com grande bondade e cortesia. Eu perguntei sobre o propósito de sua 
viagem, para a qual os monges responderam: "Vamos peregrinação ao santuário de 
Maria". "Nesse caso", disse a senhora, quando vós sair, vou dar-lhe uma carta que será 
de grande benefício. " Enquanto ele falava a senhora, eles estavam inflamados com o 
amor de Deus, desfrutando de uma alegria até então desconhecida. 



Em seguida, ele se retirou para descansar, mas mal conseguia dormir porque a alegria 
que 
encheu vossos corações. 
Na manhã seguinte, depois de dizer adeus a Sra. agradecendo por esse anfitrião, 
continuando o vosso caminho. Só tinha um curto espaço de distância da casa, alertou 
a carta da senhora tinha direção. Eles refizeram vossos passos olhando para a casa da 
senhora, mas não lhe dar. Finalmente abriu a carta para ver quem foi dirigida, e vi que 
ela foi dirigida a si mesmos e que era a Virgem Maria. Para o conteúdo percebi que a 
senhora que tinha falado na noite passada e que tinha ficado, 
foi a Virgem Maria, que por devoção que sentia, que tinham fornecido na floresta 
alojamento e alimentação. Exortou-os a continuar a servir a ela, que ela socorro vida. 
Quem pode descrever a ação de graças para os bons religiosos eram tributados à Mãe de 
Deus? Quem pode dizer como eles se amam vossos desejos acrecentaron e sempre 
servi-lo? 

Intercessão PEDIR ORAÇÃO DE MARIA 

Virgem Imaculada e bendita! 
Vós é o dispensador universal de todas as graças, 
Posso chamá-lo corretamente 
Esperamos toda a minha esperança. 

Eu bendizer ao Senhor por me mostrar como alcançar a graça e me salvar. 
Isto significa que vós, Santa Mãe de Deus. Através dos méritos de Jesus, acima de tudo, 
Eu tenho que salvar, e então, por vossa poderosa intercessão. 

Rainha minha, desde que chegou às pressas para santificar a casa de Elizabeth, 
visitar em breve a pobre casa da minha alma. 
Depressa, que é melhor que eu sei 
quão pobre vós é e os males que me cercam: 
afetos desordenados, de hábitos maus, 

inúmeros pecados, e milhares de doenças capazes de causar-me a morte eterna. 

Mas vós, tesoureiro de Deus, vós pode enriquecer com todos os bens e curar doenças. 
Visite-me durante a vida, e acima de tudo, visite-me na hora da morte, 
quando ele é mais necessário a sua ajuda. 

Como indigno eu sou, eu não pretendo me visitar com a sua presença, 
como vós tem feito com outros devotos vosso. 
Estou feliz com o que orem por mim e me visitar com sua misericórdia 
para ir vê-lo no céu, 
amá-lo com todo o meu coração 



e obrigado por todos os vossos benefícios. 

Ore por mim, Maria, recomendo-me a teu Filho. 
Melhor do que eu sei 
minhas misérias e necessidades. 
O que mais posso pedir 
mas tem compaixão de mim? Minha ignorância é tão grande, 
Eu não sei pedir o que eu preciso. 

Doce minha Rainha, Maria, pedir e obter para mim a partir do vosso Filho 
thanks mais convenientes 
e mais necessário para a minha alma; 
Eu me abandono inteiramente em suas mãos 
pedindo a Divina Majestade, 
que através dos méritos de Jesus, meu Salvador, eu dou graças a vós a fazer. 

Ore por mim, a Santíssima Virgem é o melhor para mim. 
Suas orações, Deus sempre ouve 
porque eles são orações de Mãe 
o Filho que te ama e gosta de conceder-lhe o que vós pede 
a melhor forma de honrar e mostrar vosso amor para vós. Nesta estadia, Senhora 
Eu vivo confiando em vós. 
Preocupe-se com a poupança. Discurso sexta PURIFICAÇÃO DE MARIA 
Maria fez um grande sacrifício para oferecer este dia a vida de vosso Filho para Deus 

Maria oferece vosso Filho a Deus 

Havia duas disposições da antiga lei sobre o nascimento do primeiro filho, um era 
encarregado de que a mulher foi retirado em casa por 40 dias, após o que ele tinha que ir 
para purificar o templo. A outra foi a de que os pais dos primogênitos nu-los ao templo 
e lá eles oferecem a Deus. Ambos os preceitos da Santíssima Virgem cumpriu nesse dia. 
É verdade que Maria não estava preso à lei da purificação, porque foi sempre virgem 
pura. No entanto, pela humildade e obediência seria como as outras mães para purificar. 

Também obedecido o segundo preceito de apresentar e oferecer o vosso Filho ao Pai 
eterno. "E quando 
quando os dias da sua purificação, segundo a Lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém 
para o apresentarem ao Senhor "(Lc 2, 22). Mas a Virgem oferecido de forma diferente 
do que fizeram outras mães. O outro ofereceu-los, mas sabendo que era uma cerimônia 
legal como o resgate voltaria a ser deles, sem medo de ter de oferecer-lhes a morte. 
Maria, no entanto, ofereceu vosso Filho até a morte realmente e com a certeza de que o 
sacrifício da vida de Jesus que foi oferecido então, um dia fez no altar da cruz. Portanto, 
ao oferecer a sua vida Maria Filho, pelo amor que ele tinha, se sacrificou inteiramente a 
Deus. 
Deixando de lado outras considerações que poderíamos fazer sobre muitos mistérios 



deste feriado, vamos considerar apenas o imenso sacrifício que Maria ofereceu-se a 
Deus para oferecer neste dia, a vida de vosso Filho. Este será o único assunto de nosso 
discurso. 
O Pai eterno tinha decretado salvar o homem perdido por culpa e entregá-lo a partir do 
morte eterna. Mas, enquanto querendo a sua justiça divina saiu sem a satisfação digna e 
adequada, que não poupou vosso próprio Filho, quando ele se tornou homem para 
redimir 
homens, queria pagar rigorosamente os homens merecia punição. "Ele não poupou 
vosso próprio Filho, diz o apóstolo, mas o entregou por nós "(Rm 8, 32). Então ele 
enviou à terra para se tornar homem e alocados a mãe era a Virgem Maria. Mas não 
queria que sua Palavra divina se fez homem dela sem vosso expresso primeira aceitá-lo 
com o conhecimento, de modo que não iria Jesus sacrificou sua vida para a salvação dos 
homens, que também concorrem consentimento de Maria para o sacrifício vida do filho 
foi sacrificado também o coração da mãe. 
São Tomás ensina que ser mãe dá um direito especial à criança, por 
o que Jesus essencialmente ser inocente e não merece qualquer punição em falta, 
pareceu apropriado que ele não foi condenado à morte como uma vítima dos pecados do 
mundo, sem o consentimento de sua mãe por espontaneamente Jesus pode oferecer 
sacrifícios. 

Maria oferece a si mesma em 

Apesar de Maria, desde que ela se tornou a mãe de Jesus consentiu sacrificar, no 
entanto, procurou o Senhor, neste dia, no templo fez o sacrifício solene de si para 

solenemente oferecer vosso filho e sua preciosa vida em sacrifício a justiça divina. 
Então Epifânio disse que a Virgem era como um sacerdote. 
Vamos considerar o quanto a dor que tomou tal sacrifício e como virtude heróica 
eles tinham que exercer por ter que aceitar a sentença de morte de vosso amado Jesus. 
Marie foi a Jerusalém para oferecer vosso Filho. Caminhe-la às pressas levando sua 
amada vítima. Entrar no templo, e ali, cheio de modéstia, humildade e devoção, tem 
o Todo-Poderoso a vosso Filho divino. 
E eis que, ao mesmo tempo, o velho Simeão, que havia recebido de Deus 
prometer que não morreria sem ver o Messias esperado, fazendo com que as mãos da 
Virgem para a criança divina e, iluminados pelo Espírito Santo, ele anuncia o quanto ele 
tinha que custar o sacrifício que ele estava oferecendo vosso Filho, com quem, juntos, 
sacrificou sua alma abençoada. 
Santo Tomas de Villanueva contempla o velho santo, perturbado e tranquilo para ter de 
anunciar doloroso novo para esta pobre mãe. O santo finge como se Maria fosse 
perguntar: 
Por que te perturbas em meio a tanta alegria? Ao que o velho responde: "Senhora nobre, 
eu não anunciar coisas tristes, eu não seria tão amargo novo núncio, 
mas como se agradar ao Senhor e mui digno de ser vosso, ouvir o que eu digo: Essa 
criança 
Agora vós informou corretamente muita glória, um dia vós vai procurar mais amarga 
dor nunca tentou qualquer criatura quando vós ver isso acontecer perseguido por todos 
os tipos de pessoas e fez o desprezo e zombaria das pessoas para colocá-lo à morte 



executado antes de sua olhos. Muito feliz que vós está agora por causa dessa criança, 
mas olha que a bandeira é definida como discutido. Saiba que após a morte de vosso 
Filho haverá muitos que por amor a esse Filho vosso será atormentado e morto, mas se 
o vosso martírio será no corpo, o vosso martírio, a Mãe Divina, está no coração. " 

Maria é sacrificado com o vosso Filho 

Sim, no coração, pois nada mais compaixão para com os sofrimentos deste amado Filho 
tinha que atravessar o coração da Mãe, como Simeão profetizou assim: "E uma espada 
de dor traspassará a tua alma" (Lc 2 35). A Virgem, como São Jerônimo, e sabia das 
Escrituras os sofrimentos e tristezas que o divino Salvador teve de suportar durante a 
vida santa e sua paixão e morte. Bem sabia o que os profetas tinham dito: que era para 
ser traído por um amigo: "Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que o meu 
pão 
comeu, levantou contra mim o calcanhar "(Sl 40, 10), que era para ser abandonado por 
vossos discípulos:" Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão "(Za 13, 7); sabia 
desprezo, cuspindo, batendo e provocando Eu tive que sofrer com a multidão: "Ofereci 
as minhas costas aos que me feriam, as minhas faces aos que arrancou minha barba" (Is 
50, 6), estava ciente de que ele estava prestes a ser o escárnio dos homens, rejeitado pela 
mais vil população, sendo saciado com insultos e vilanias: "Eu sou um verme e não um 
homem, vulgar vergonha e nojo do povo" (Sl 21, 7), "Isso seria saciada com insultos" 
(Lm 3, 30); estava bem consciente de que, ao final de sua vida deve ser carne sagrado 
dilacerado e rasgado pelos flagelos: "Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído 
pelas nossas iniqüidades" (Isaías 53: 5), a ponto de ser deformado corpo como um 
leproso, todo cheio de feridas que deixaram esqueleto: "eu não estava olhando, eu vi, e 
parecia que poderíamos estimar" (Is 53, 2). "Posso contar todos os meus ossos" (Sl 21, 
18), não era desconhecido que estavam para furar as mãos e os pés e colocou entre os 
ímpios: "E ele foi contado com os rebeldes" (Is 53, 12) e que, finalmente, teve que 
morrer na cruz para a salvação dos homens executados: "Como alguém a quem 
traspassaram, vai chorar por ele" (Za 12, 10). 

Claro, Maria sabia que vosso filho iria sofrer, mas com a profecia de Simeão foram 
revelados, como o Senhor disse a Santa Teresa, todas as circunstâncias e detalhes, tanto 
externa como interna, que teve de atormentá-la Jesus no paixão. E ela concordou em 
tudo, e com uma coragem que surpreendeu os anjos aceitaram a sentença de morte de 
vosso Filho tão terrível e vergonhoso, dizendo: "Pai Eterno, desde que vós desejar, não 
a minha vontade, mas vosso, um a minha vontade de vóss e eu ofereci-se este meu filho, 
eu sou 
quando é entregue pro vida dar glória e para a salvação do mundo. 

E enquanto eu sacrificar meu coração. Dor Traspáselo como quiser, desde que vós, meu 
Deus, é glorificado e satisfeito. Não a minha vontade, mas a tua. " 
Então, Maria ficou em silêncio na Paixão, quando acusado injustamente. Ele não disse 
nada a Pilatos que ele estava muito disposto a entregá-lo saber a sua inocência, e só 
apareceu em 
público para participar do Sacrifício da Cruz no Calvário. Ela o acompanhou até o local 
da execução; assistido desde que ele foi pendurado na cruz, "junto à cruz de Jesus 



estava sua mãe" (Jo 19, 25), até que ele morreu. Tudo para atender a oferta que havia 
feito a Deus no Templo. 

Maria aceitou o sacrifício de vosso Filho 

Para entender a violência que Maria tinha de ser feito neste sacrifício, seria necessário 
conhecer o amor que ele tinha por esta Mãe de Jesus. O amor de mãe para vossos filhos, 
em geral, é tão suave que quando eles estão no momento da morte, e eles vêem que eles 
vão ser perdidos para sempre, que o amor faz-nos esquecer todas as suas faltas e 
ingratidões, e mesmo lesões que receberam, fazendo-os sofrer a dor indizível. E isso, 
mesmo que essas mães o amor é um amor dividido com outras crianças, ou pelo menos 
com outras pessoas. Maria, porém, tem apenas um filho, e este é o mais belo entre os 
filhos de Adão. Ele é obediente, virtuoso, inocente e santo o suficiente para dizer que 
Deus é. Além do amor dessa mãe não é dividido entre outros. Ela colocou todo o vosso 
amor neste único Filho superou sem medo no amor, pois este é o Filho de Deus que 
merece um amor infinito. E esta criança é a vítima que ela deveria oferecer-se para o 
sacrifício. 
Veja todos o quanto deve ter custado a Maria e que deveria ter coragem de sacrificar na 
cruz e oferecer a vida de um filho tão amável. Então, o sortudo Mãe 
para ser a Mãe de Deus, é a mãe mais dignos de compaixão como o mais aflitos, para 
ser a mãe de um filho que desde que ele era, sabia que ele estava destinado para a forca. 
Que mulher aceitaria ter um filho, sabendo que ele tinha perdido depois de uma morte 
ignominiosa? Maria aceitou este coração Filho com tais condições adversas, e não 
apenas aceita, mas nesse dia ela ofereceu-lhe os braços para abate. 
São Boaventura diz que a Santíssima Virgem, com todo o meu coração que eu queria 
para ela, quando possível, as penalidades eo sacrifício de vosso filho, mas obedecer a 
Deus, fez a grande oferta da vida de vosso amado Jesus para a salvação de A 
humanidade, com grande dor venciéndose ternura de amor por ela. Assim, nesta oferta 
teve que tomar Maria mais violência e foi mais generoso do que se vós se entregara a 
sofrer tudo o que teve de suportar Vosso Filho. Excedido a generosidade de todos os 
mártires, porque os mártires deram suas vidas, porém a Virgem ofereceu a vida de vosso 
filho e acreditava que ela amava mais do que a própria vida. 

Maria renovada a cada entrega imediata de vosso Filho 

Sem dor concluiu aqui esta oferta, porque desde o início e ao longo da vida de vosso 
Filho, Maria teve diante de vossos olhos a morte e todo o sofrimento que teve que 
acompanhá-lo, e quanto mais eu descobri nele o belo, gracioso e gentil ele era, mais 
aumentava a angústia de vosso coração ... Mãe Dolorosa, se vós tivesse amado menos 
para o vosso filho e que vosso filho teria sido menos digno de amor ou eu não teria 
gostado tanto, menos teria sido uma dor para oferecer em sacrifício. Mas nunca será 
uma mãe que ama vosso filho tanto quanto vós, nunca vai ser mais para crianças e que 
eu mais gosto de sua mãe que vosso filho Jesus. Oh Senhor, se tivéssemos conhecido a 
beleza, a majestade do rosto divino do que a criança, teríamos tido a coragem de 
sacrificar sua vida para a nossa salvação? E tu, ó Maria, vós é a mãe dele, ea mãe amá-
lo, como é que vós tem a oferecer vosso filho inocente para a salvação dos homens e 



oferecer uma morte mais dolorosa e cruel que um homem pode sofrer na terra? 
Que quadro tão sombrio desde aquele dia que ele iria representar aos olhos de Maria 
professado amar o Vosso Filho! Escárnio e desprezo sentiram aqueles que tiveram que 
sofrer vosso pobre filho! Amor que já estaria morrendo no jardim, e dilacerado por 
chicotes ou coroado de espinhos no palácio e, acima de tudo, vendo um log ignominiosa 
pregado no Calvário. Olha, ó Mãe, parece dizer o vosso amor vê o Filho tão gentil e 
inocente que vós oferece tantas dores e morte horrível. Como é que vai livrá-lo das 
mãos de Herodes, se vós mantê-lo para um fim tão lamentável? 
Então, Maria não é oferecido no Templo apenas vosso filho à morte, mas ofereceu a 
cada momento, como revelou a Santa Brígida, que essa dor que eu lhe disse que o velho 

Simeão não afastar o vosso coração para a sua inauguração no céu. É o que diz Santo 
Anselmo: "Senhora, eu não posso acreditar que vós seria capaz de sobreviver com essa 
dor, mesmo por um momento, se o mesmo Deus, o doador da vida, eu não teria 
discutido com o poder todo-poderoso." Mas falando St. Bernard de que a dor extrema 
que agarrou Maria, neste momento, disse que desde então a viver morrendo a cada 
minuto, cada momento como dor assaltou pela morte de vosso amado Jesus, que era 
mais cruel do que a dor a própria morte. 

Maria assume o papel de redentor 

Santo Agostinho, considerando os grandes méritos da Mãe de Deus em oferecer este 
grande sacrifício ao Senhor, para a salvação do mundo, justamente chamada "a 
reparação da humanidade"; Efrém diz que é "a redenção dos cativos "; San Ildefonso, 
que é" a reparação do mundo perdido "; St. Germain," o remédio das nossas misérias "; 
St. Ambrose," a mãe de todos os fiéis ", Santo Agostinho," a mãe dos viventes "; Santo 
André de Creta, "a mãe da vida". Porque St. Arnold de Chartres diz: "Eles estavam 
completamente identificado a vontade de Cristo e de Maria, e ambos ofereceram o 
mesmo sacrifício, por isso tem tanto o mesmo efeito de salvar o mundo." Quando Jesus 
morreu, Maria se juntou a vontade com o vosso Filho, para que ambos ofereceram o 
mesmo sacrifício, e, portanto, o mesmo santo abade diz que esta é a forma como o Filho 
ea Mãe estavam realizando a salvação humana redenção dos homens , Jesus, 
satisfazendo os nossos pecados; Maria, suplicando que aplicamos essa satisfação. 
Então, diz com razão o Denis cartuxo que a Mãe de Deus pode ser chamado 
"Salvar o mundo", pois com o sofrimento suportado vosso Filho-piedade e ofereceu-se 
para a justiça divina, merecia que os homens comunicam os méritos do Redentor. 

Sendo Maria, através dos méritos de vosso sofrimento e oferta de sua mãe Filho de 
todos os recursos, é para ser acreditado que só ela dá o leite das graças divinas, que são 
os méritos de Jesus Cristo, e os meios para atingir a vida eterna. Isso é chamado de St. 
Bernard, dizendo que Deus colocou nas mãos de Maria o preço da nossa redenção. 
Trazendo o santo nos dá a entender que, por intercessão das almas Virgin Blessed 
aplicam-se aos méritos do Redentor e daqueles cujas mãos são dispensados graças, é 
precisamente o preço dos méritos de Jesus. Se ambos Deus agradou o sacrifício de 
Abraão de oferecer vosso filho, que foi forçado a recompensar para multiplicar sua 
descendência como as estrelas do céu: "Porque fizeste isso e não ter perdoado o vosso 
único filho por amor de mim, eu te abençoarei e multiplicarei a tua descendência como 



as estrelas do céu “(Gênesis 22, 16, 17), nós acreditamos fortemente que havia muito 
mais agradável ao Senhor, sendo sacrifício infinitamente mais nobre da grande mãe para 
oferecer o vosso Jesus”. Assim, foi concedido graças às suas orações para multiplicar o 
número dos eleitos e, portanto, de vossos devotos. 
O santo velho Simeão tinha recebido de Deus a promessa de que não morreria sem ver 
nascer o Messias (Lc 2, 26). Por esta mesma graça não recebê-lo, exceto por meio de 
Maria. Então, quem quer encontrar Jesus não encontrá-lo por meio de Maria. Que esta 
Mãe Divina se encontrarmos Jesus, e ir com total confiança. 
Maria disse que sua empregada Prudenciana Zangoni que a cada ano, neste caso, é 
deu uma extraordinária misericórdia para um pecador. Não qualquer um de nós pode ser 
a mesma sorte? Se grandes nossos pecados, maior a misericórdia de Maria. Nada quer 
negar Filho de mãe. "É verdade, esse Filho sempre ouve a sua mãe", diz São Bernardo. 
Se Jesus está com raiva de nós, logo apaziguado Maria. Antipasto Plutarco que 
Alexander escreveu uma longa acusações panfleto contra vossos Olímpia mãe. Depois 
de ler isso, ele respondeu: Não sei Antipasto uma lágrima com a minha mãe do que 
suficiente para apagar inúmeras cartas acusatórias? Quando Maria rogai por nós, pense 
também que Jesus responde a acusações de que o diabo tem contra nós: "Vós não sabe 
que a oração OMG Lúcifer por um pecador suficiente para me fazer esquecer todos os 
pecados cometidos acusações ? "Considere o seguinte exemplo como uma 
demonstração. 

EXEMPLO 

Um convertido por sua devoção às dores de Maria 

Este exemplo não está nos livros, mas me encaminhou para um padre amigo meu e 
aconteceu a si mesmo. Enquanto o padre estava ouvindo confissões em uma igreja diz 
que a cidade não é a prudência, mesmo que o penitente deu permissão para publicar o 
vosso caso, foi colocado na frente dele um jovem que parecia oscilar entre a confissão 
ea confissão. Olhando para o pai várias vezes, finalmente o chamou e perguntou se ele 
queria confessar. Ele disse que sim, mas como a confissão parecia que iria ser longo, o 
confessor foi com ele para uma sala isolada. 
O penitente começou dizendo que ele era um desconhecido nobre e vós não entendia 
como Deus podia perdoar-lhe a vida que ele levou. Além dos inúmeros pecados 
assalto, homicídio e outros disseram que, tendo perdido a esperança de salvação foi 
dedicado ao pecado, não tanto quanto a satisfação despreza a Deus e ao ódio que eles 
tinham. Ele disse que, naquela manhã, tinha ido para a comunhão, mas para quê? Para 
pisar a hóstia consagrada. E isso, de fato, ter recebido a comunhão, era executar vosso 
pensamento terrível, mas não podia, porque as pessoas viram. E, em seguida, entregou o 
sacerdote a hóstia sagrada embrulhado em papel. Ele disse depois de passar na frente de 

que a igreja tinha sido muito grande ímpeto, e incapaz de resistir tinha entrado. Então, 
ele tinha realizado um grande remorso de consciência um desejo confuso de confessar, é 
por isso que ele tinha colocado antes do confessionário, mas ainda havia muita confusão 
e desconfiança que ele queria ir, mas era como se alguém forçosamente retido; até que 
vós, pai, eu liguei. Agora eu estou aqui para confessar, mas não sei como. 



O pai perguntou se ele tinha qualquer devoção à Virgem Maria durante esse tempo, 
porque tais traços de conversão não acontecer, mas pelas mãos poderosas de Maria. "O 
que poderia ter devoção? Nada, pai, eu estava condenado. " Mas chegando em vosso 
peito, ele sentia que tinha o escapulário de Nossa Senhora das Dores. "Filho continuou o 
confessor, vós não vê que a Virgem é a única que vós tem dado esta graça? E vós deve 
saber que esta igreja é dedicada a Nossa Senhora ". Neste o jovem era concurso, 
começou a chorar e compunção. Como dito vossos pecados cresceu a tal ponto o vosso 
remorso e tristeza, ele desmaiou. O pai reavivada e, finalmente, terminou a confissão, o 
absolveu com grande conforto, e tudo o contrito e determinado a mudar sua vida, 
despediu-se para voltar à sua terra natal, o licenciamento do confessor de anunciar 
publicamente a grande misericórdia que ele tinha tido Maria . 

ORAÇÃO de oferecer a Deus 

Santa Mãe de Deus e Mãe, Maria. 
Tanto que vós se interessar por minha salvação 
vós veio para oferecer sacrifício querido ao vosso coração, ao vosso amado Jesus? 
Se ambos querem me salvar, 
justamente colocar minha confiança em vós 
depois de colocar em Deus. 

Santíssima Virgem, em vós eu confio completamente. 
Pelo mérito do grande sacrifício neste dia vós ofereceu a Deus 
para dar vida a vosso Filho, implorar para que ele tenha misericórdia de minha alma por 
este cordeiro imaculado morreria na cruz. 

Desejo, minha rainha, neste dia, como o vosso, 
oferecer a Deus o meu pobre coração, mas tenho medo de rejeitá-la 
vê-lo tão enlameado e sujo. 
Mas se vós oferecer 
não recusar, para as ofertas 
que chegar em suas mãos, tudo recebido com gratidão. 

Eu apresento a vóss, Maria, para consagrar a ti oferecer-me o Pai eterno, 
juntamente com Jesus, 
como algo que lhe pertence; 
e peço que pelos méritos de vosso Filho e tendo em consideração que vós, 
aceitar-me e levar-me para o vosso. Minha mãe doce, 
pelo amor de vosso Filho sacrificado e sempre me ajuda, não me deixe. 

Não deixe que o meu Redentor tão gentil, e vós ofereceu, 
Eu vou perder os meus pecados. Diga a ela que eu sou teu servo te dizer que eu coloquei 
a minha esperança; 
dizer, bem, vós quer a minha salvação; 



certeza que ele vai te ouvir. Amen. 

Discurso sétimo Assunção de Maria (1) 
Preciosa foi o falecimento de Maria pelas circunstâncias ea maneira pela qual eles 
conduziram 

1 PONTO 

Três coisas se tornam morte amarga: o apego à terra, a culpa do pecado e da incerteza 
da salvação. Mas a morte de Maria foi isentar de tal amargura e em vez disso, 
acompanhado por três fantasticamente belas qualidades que o fizeram bonito e cheio de 
consolação. Ela deixou este mundo despojado de todos os bens terrenos, como sempre 
foi: com muita paz em sua consciência e com certeza absoluta na glória eterna. 

Maria, separada do terreno 

Em primeiro lugar, não há dúvida de que o apego aos bens materiais torna amargo e 
cheio de misérias da morte terrena, como testemunhado pelo Espírito Santo: "Ó morte, 
quão amarga é a sua memória para o homem que vive sozinho entre os vossos bens, 
para os desempregados do sexo masculino para quem tudo vai bem "(Ecclo 41, 1). Mas 
porque os santos morrem desapego dos bens do mundo, sua morte não é amarga, mas 
doce, gentil e bonito, que é, como diz São Bernardo, digno de compra a preço elevado. 
"Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor" (Ap 14, 13). Quem são estes 
mortos que morrem já estar morto? É precisamente aquelas almas afortunadas que 
passam para a eternidade como sendo individual e mortos para todos os apegos 
desordenados às coisas da terra, aqueles que encontraram Deus toda a sua direita, como 

tinha encontrado São Francisco de Assis, que exclamou: "Meu Deus e meu tudo". Mas 
quem era cada vez mais distanciada das coisas mundanas e mais unido a Deus que a 
Virgem Maria? 
Ele foi separado as riquezas que vivem sempre pobres, que ainda vivem no trabalho 
das suas mãos. Ele viveu separado da honra, humilde e escondido, apesar de ter sido a 
rainha-mãe para ser o Rei de Israel. 
João viu Maria representada em que a mulher vestida com o sol e com a lua debaixo dos 
vossos 
pés: "Um grande sinal apareceu no céu: uma mulher vestida com o sol ea lua debaixo 
dos vossos pés" (12: 1). Por lua comentaristas entender estes bens da terra, que passará 
como a lua diminui. Todos esses bens nunca ocuparam o coração de Maria, mas sempre 
desprezado e estava debaixo de vossos pés. Ele viveu neste mundo como pomba 
solitária no deserto, sem nada afeição desordenada, como se dizia, 'Vós já ouviu a voz 
da rola em nossa terra "(Ct 2, 12). E novamente é dito: “Quem é esta que sobe do 
deserto”?" (Ct 3, 6). Ruperto Ele acrescenta: "Vós passou pelo deserto, porque vós tinha 
a alma 
sempre escolher ". Maria deparada fornecido totalmente do apego às coisas terrenas e 



completamente unidos a Deus, passou desta terra para a glória, não com amargura, mas 
animado e feliz que era para se juntar a Deus em vínculo eterno céu. 

Maria, livre do incômodo de consciência 

Em segundo lugar, o que faz com que a morte feliz é a paz de espírito. Os pecados são 
como vermes que roem e tristeza encheu o coração do pobre pecador moribundo que em 
breve vai ter que apresentar ao tribunal divino e é cercada por vossos pecados assustá-lo 
e gritar, nas palavras de São Bernardo: "Nós são as tuas obras, e não abandoná-lo." 
Maria, quando eu deixar este mundo, não podia de forma alguma, ser atingida por 
nenhum remorso de consciência, porque ela sempre foi santa, sempre puro e sempre foi 
livre até a sombra do pecado atual e original. É por isso que se diz: 
"Tu és toda formosa, meu amor, e não há mancha em ti" (Ct 4, 7). 
Desde que me lembro, isto é, desde o primeiro instante da sua Imaculada 
concepção no ventre de sua mãe, Santa Ana, desde então começou a amar o vosso Deus, 
com todo o vosso poder, e assim por muito tempo continuou a progredir cada vez mais. 
Todos os vossos pensamentos e desejos, todos os vossos afetos, eram mas a Deus. 
Ninguém disse uma palavra, nem um movimento feito ou tinha um olhar e uma 
respiração que não fosse por Deus e sua glória, nunca saindo um passo para trás ou um 
momento de amor divino. 
E no momento de sua morte feliz ao vosso redor todas as virtudes que ele tinha 
praticado. Que a fé de modo constante, a sua confiança em Deus, de modo inflamado 
com amor, paciência, firme no meio de muitas dores, a sua humildade no meio de tantos 
privilégios, sua modéstia, sua gentileza, a compaixão para com todos, vosso zelo pela 
glória de Deus, especialmente o vosso amor perfeito para Deus, sua perfeita 
conformidade com a vontade divina. Todas estas virtudes, juntamente ao vosso redor e 
consolá-la, disse: "Nós somos os vossos trabalhos, e não abandoná-lo. Senhora e nossa 
Mãe, todos nós somos filhas de vosso belo coração, e agora vós vai deixar esta vida na 
terra, não quero deixá-lo, vamos treiná-lo para ser o vosso eterno no paraíso, onde vós 
vai ser a rainha de todos os homens e todos os anjos. 

Maria, a salvação certeza 

Em terceiro lugar, a certeza da salvação faz morrer doce. A morte é chamado de trânsito 
porque ele é passado de uma vida breve para a vida eterna. Portanto, como é 

grande medo de morrer com dúvidas sobre a sua salvação eterna e se aproximar do 
grande momento com muito medo fundado de acabar em morte eterna, e, pelo contrário, 
é uma grande alegria dos santos no final do curso sua vida na terra, eles esperam com 
grande confiança para ir para possuir a Deus no céu. A freira carmelita, quando o 
médico lhe disse que ele iria morrer, ele sentiu tanta alegria que disse: "Como é, senhor 
doutor, essa notícia me faz tão grande e não pedindo a ponta" San Lorenzo Justiniano, 
sendo a morrer e vendo que vossos parentes choravam ao redor dele, ele disse: "Vá com 
suas lágrimas para lamentar em outro lugar, que não é hora para chorar." Como se ele 
dissesse: Para chorar em outro lugar, se vós quiser ficar comigo, vós deve ser feliz como 



eu era que eu abri as portas do céu para se juntar a Deus. E assim agiu como um São 
Pedro de Alcântara, a St. Aloysius Gonzaga e muitos outros santos, que a notícia de que 
eles estavam indo para morrer eram exclamações de alegria e felicidade. Mas eles não 
têm a certeza de possuir a graça de Deus e tinham tanta certeza de ser santo como era 
Maria. 
Que alegria que havia para experimentar a Mãe de Deus, sensação de que iria acabar o 
curso de sua vida na terra, ela que tinha gostado garantia absoluta da graça divina. Ele 
tinha assegurado o arcanjo Gabriel, que estava cheio de graça e estava na posse de 
Deus: "Ave, cheia de graça, o Senhor está com vós ... Vós achou graça diante do Senhor 
"(Lc 1, 28, 30). Como bem percebeu que vosso coração era continuamente inflamado 
pelo amor de Deus, para que, como Bernardino de Bustos, Maria, por singular privilégio 
não concedido a nenhum outro santo, atualmente sempre amado a Deus em todos os 
momentos de sua vida , e com tal ardor que, como São Bernardo, milagre constante era 
necessário para que ele pudesse viver entre muitos azia. 
De Maria disse nas Canções Sagradas: "Quem é esta que sobe do deserto 
como colunas de aromatizantes de fumo feito de mirra e incenso, e de todas as essências 
"(Ct 3, 6). Sua mirra da mortificação completa simbolizado, suas fervorosas orações que 
significam o incenso e todas as suas virtudes ligadas ao vosso amor perfeito por Deus 
acendeu um fogo tão grande que a sua alma tão linda, inteiramente dedicado ao amor 
divino e queimou-o, o aumento constante a Deus, como colunas de fumaça exalando 
aroma amanteigado. Escrever Ruperto que Maria, como espiral de fumaça, doce aroma 
se espalhou para o Altíssimo. E Maria terminou a sua existência terrena, ele viveu. O 
amor divino que tinha na vida e no amor divino foi transportado para o céu, como a 
Virgem Maria, como São Ildefonso, ou não podia morrer ou só poderia morrer de amor. 

PONTO 2 º 

Maria depois que Jesus morreu 

Considere-se agora como o vosso trânsito feliz. Depois da ascensão de Maria de Cristo 
permaneceu na terra para servir a propagação da fé. Então, ela recorreu aos apóstolos e 
discípulos de Jesus Cristo e ela duvida resolvido eles, os consolou nas perseguições e 
encorajou-os a trabalhar para a glória de Deus ea salvação das almas redimidas. 
Alegremente permaneceu na terra, sabendo que esta era a vontade de Dois para o bem 
da Igreja, mas sentiu o desejo de estar com vosso filho, que tinha ido para o céu. "Onde 
está o teu tesouro, disse o Redentor, não é o vosso coração" (Lc 12, 34). Onde vós acha 
que está o vosso tesouro e ela feliz, tem sempre fixa do amor e do desejo do vosso 
coração. Porque, se Maria não ama outro bom, mas Jesus, quando ele estava no céu 
havia vossos desejos e anseios. 

Board Maria escreve que "tinha a sua morada no céu" porque ter lá todo o vosso amor, 
não havia repouso constante, "a escola era para a eternidade", sempre desapego dos 
bens materiais "procurou o professor de verdade Deus ", agindo em tudo quanto suas 
luzes divinas," pelo espelho divino ", conforme previsto em Deus apenas para obedecer, 
em todos os aspectos, a vontade divina;" por vestir a sua devoção "prontísima sempre 



seguir a vontade divina"; para o vosso único Deus break "desde que entrou totalmente 
com ele toda a sua paz era" o lugar onde estava o tesouro do vosso coração era só Deus 
", e isto mesmo entre os sonhos. Ele andou a Santíssima Virgem, escreve o autor, 
confortando vosso coração no amor em que a distância dolorosa, declaradamente visitar 
os lugares sagrados onde tinha sido vosso filho: a gruta de Belém, onde nasceu, a casa 
em Nazaré, onde ele tinha vivido tantos anos, Jardim do Getsêmani, onde começou a 
sua paixão e salão de Pilatos, onde foi açoitado, também o lugar onde ele foi coroado de 
espinhos, mas mais frequentemente visitados Calvário, onde o Filho entregou o espírito 
eo Santo Sepulcro, onde ela tinha colocado. E assim seria mãe mais amorosa 
confortando a dor de sua difícil exílio. 
Mas isso não foi suficiente para satisfazer o vosso coração, ele não conseguiu encontrar 
vosso descanso perfeito na terra, por isso não fez nada, mas constantemente suspirando 
vosso Senhor 
exclamando com David, mas com mais amor ardente: "Eu tinha asas como uma pomba 
e voar e estar em repouso! Eu tinha asas para voar para meu Deus e encontrar nela o 
meu descanso! Porque vós quer que as fontes de água veados, por isso a minha alma 
deseja, meu Deus "(Sl 41, 2). Como o cervo ferido querem o poder, a minha alma, a 
ferida de vosso amor, meu Deus, olhando para vós e vós suspirar. O gemido da pomba 
perfurou o coração de Deus, que a amava: "A voz do pombo ouve-se em nossa terra" 
(Ct 2, 12). Portanto, não está mais disposta a adiar consolo para sua amada, finalmente 
realiza vosso desejo e chama vosso reino. 

Maria sabia que o tempo de trânsito 

Consulte Cedrenus, Nicéforo e Metaphrastes que o Senhor ordenou o Arcanjo Gabriel, 
o mesmo que trouxe o anúncio abençoado mulher escolhida para ser a Mãe de Deus, 
que disse: "Senhora e Rainha minha, Deus ouviu os vossos desejos santos e envia-me a 
dizer-lhe que em breve vós vai deixar a terra, porque ele quer que vós com ele no 
Paraíso. Venha tomar posse do vosso reino, que eu e todos aqueles que são abençoados 
os santos eu espero e espero ter vós lá. " 
Confrontado com esta embaixada, o que mais eu poderia fazer, mas retirar a Virgem 
Maria no centro da sua profunda humildade e responder com as mesmas palavras que 
ele disse quando anunciou a maternidade divina: "Eis aqui a serva do Senhor"? Ele, por 
sua própria bondade, me escolheu e me fez agora sua mãe me chama para o paraíso. Eu 
não merecia nem privilégios, mas porque vós quer me mostrar a sua infinita 
generosidade, aqui estou eu pronto para ser levado para onde ele quer. "Eis aqui a serva 
do Senhor. Que seja sempre comigo a vontade de meu Senhor ". 
Depois de receber o aviso tão bom, eu informei João. Podemos 
imaginar quanta dor e ternura ouvidos que o novo que por muitos anos teve como 
cuidados infantis e tinha gostado vosso tratamento celestial. Mais uma vez visitar os 
lugares santos, dizendo adeus a eles animado, especialmente do Calvário, onde o Filho 
que ama a vida deixou. E mais tarde, em sua humilde casa, preparado para esperar vosso 
tráfego maldito. 
Neste momento, vieram os anjos em embaixadas sucessivas para cumprimentar a 
rainha, 
reconfortante, porque em breve eles iriam ver coroado no céu. 



Maria é acompanhada pelos apóstolos 

Eles têm vários autores que, antes de ser assunta ao céu, milagrosamente encontrados 
com Maria e os apóstolos não poucos discípulos que vieram de vários países por onde 
foram espalhadas. E ela, vendo vossos filhos amados reunidos em sua presença, disse-
lhes: "Meu amado, para o vosso bem e para ajudá-lo, meu divino Filho me deixou na 
terra. Ora, a fé santa se espalhou por todo o mundo, e tem crescido o fruto da semente 
divina, então vendo o meu filho não era necessária a minha presença na Terra e 
misericórdia de meu desejo ouviu o meu desejo de partir desta vida e para ir vê-lo no 
céu. Siga vós diligente para a sua glória. Deixo, mas no meu coração me levou e sempre 
comigo o grande amor que eu tenho. Eu vou para o céu para interceder por vós. " 
Diante de tal notícia triste, quem pode imaginar as lágrimas e lamentações daqueles 
discípulos sagrados, pensando que em breve vós verá que a mãe separou de sua? 
Por isso, queremos sair, Maria? É verdade que esta terra não é lugar digno e adequado 
para vós e que não são dignos de desfrutar da companhia da Mãe de Deus, mas lembre-
se que vós é a nossa mãe foi nosso professor de dúvidas, nosso consolo na aflição, nossa 
força em perseguição. E como é que nós queremos sair agora nos deixando sem sua 
proteção sozinha em meio a tantos inimigos e batalhas? Tínhamos perdido na terra o 
nosso mestre e pai Jesus subiu ao céu, mas nós continuamos a receber as suas 
consolações. Como vós pode nos deixar agora sem pai e sem mãe? Senhora, ou ficar 
conosco ou levar-nos com vós. Refere Então João Damasceno: "Nem os meus filhos, 
começou a falar docemente amável-dama, que não é a vontade de Deus. Seja feliz 
realizando o que ele criou sobre mim e sobre vós. Até que vós continue trabalhando 
para a glória de vosso Redentor e ganhar a coroa eterna. Eu não deixo, porque eu quero 
deixá-lo, mas para ajudá-lo melhor com a minha intercessão e proteção no céu com 
Deus. Permanecer feliz. Confio à Santa Igreja, eu recomendo as almas redimidas, que 
este é o último adeus e recordação Deixa; realizá-lo se vós me ama, Sacrifique para as 
almas e para a glória do meu Filho para que um dia nos encontrarmos novamente unidos 
no paraíso a ser separados para a eternidade. " 

Maria é recebido por vosso Filho 

O marido Divino estava prestes a vir para levá-lo para o bem-aventurado reino ... Ela 
sentiu no coração a alegria indizível devido à sua proximidade, que enche um novo e 
indizível doçura. O apóstolo, vendo que Maria era a migrar a partir desta terra, chorando 
incontrolavelmente pediu a sua bênção especial e implorou que ele não se esqueça, todo 
perfurado com a dor sentida na partida para sempre neste mundo de sua amada Senhora. 
E ela, a Mãe amorosa, para todos e cada um garantindo confortou os cuidados maternos, 
e abençoado com vosso amor de todas as especiais e os encorajou a continuar 
trabalhando na conversão do mundo. 
Ele caminhou maneira muito especial a Pedro como chefe da Igreja e Vigário de vosso 
Filho, ele recomenda a propagação da fé, garantindo sua proteção privilegiada do céu. 
Ele foi com todo o vosso carinho maternal para João, que, como sofreu qualquer dor da 
separação de sua mãe. E lembrando Senhora carinho grato e atenção com que o santo 
discípulo tinha tomado conta de todos esses anos após a morte de vosso Filho, e falou 
com muito carinho: "João, meu filho, como eu aprecio vosso cuidado constante. Vós 
sabe que eu vou continuar agradecendo a vós no céu. Se eu sair agora para orar é melhor 



para vós. Ainda vivendo pacífica até nos encontrarmos no céu, onde vós espera. Eu sei 
que vós não vai me esquecer, em toda a sua 

necessidade de me chamar para vir em vosso auxílio, não pode esquecer de vós, querido 
filho. Eu te abençoe, meu filho, e minha bênção sempre estarão com vós: vós tem paz, 
adeus ". 
Desde que os anjos estão prontos para acompanhá-la em triunfo para entrar na glória. 
Grande parte da 
confortado esses espíritos santos, mas não é bem assim, ainda não vê vosso amado show 
de Jesus, que era o amor absoluto de vosso coração. 

Então ele repetiu os anjos que vieram a reverenciar: "Conjuro-vos, ó filhas de 
Jerusalém, se vós ver minha amada vai lhe dizer desmaiar de amor" (Ct 5, 8); santos 
anjos, belas habitantes da Jerusalém celeste, vós veio para me confortar suavemente 
com a sua presença e agradeço a vós, mas entre todos não me confortar a todos, porque 
eu ainda não vejo o meu Filho amado para vir e me fazer feliz: ir para o paraíso, se 
ambos querem e dizer-me o meu amor ao meu amado Eu passo por amor. Diga a ele 
para vir rapidamente, porque eu me sinto fraco pelo desejo de vê-lo. 
Finalmente Jesus chega para pegar sua mãe para levá-lo ao paraíso. Refere-se às 
revelações de St. Elizabeth, que o Filho apareceu a Maria com a cruz para mostrar a 
glória especial pertencia a ele pela redenção realizada por sua morte, de modo que pelos 
séculos sem fim da honra que ela tinha mais de todos os homens e anjos juntos. São 
João Damasceno refere-se ao próprio Jesus deu a comunhão, amando ditado: Receba, 
minha mãe, para minhas mãos este corpo que vós tem me dado. E ter recebido com o 
maior transporte de amor que a comunhão última, orou, dizendo: Filho, nas tuas mãos 
entrego o meu 
espírito, eu dou essa alma que vós criou tão enriquecido desde o princípio, preservada 
de toda a culpa por vosso bondade pura. Recomendo o meu corpo que vós se dignou a 
receber a carne e sangue. Recomendo esses amados filhos também estão aflitos com a 
minha partida; confortá-los que te amo infinitamente mais do que eu, abençoá-los e dar-
lhes a força para realizar maravilhas para a sua glória. 

Maria foi para a glória do Pai 

Já trânsito iminente de Maria, como São Jerônimo relata, foram harmonias celestiais e 
também como foi revelado a Santa Brígida, havia um grande brilho. Dadas essas 
harmonias e esplendor incomum, os apóstolos compreenderam que havia chegado o 
tempo para o jogo. Eles, redobrando as suas lágrimas e orações e levantando as mãos, 
disse uma voz: Maria, nossa, como vós ir para o céu e deixar-nos, dá-nos a sua última 
bênção e não se esqueça de nós. E Maria, olhando para eles e dizendo adeus pela última 
vez quando ele exclamou: Adeus, meus filhos, Eu vos abençôo, a certeza de que eu não 
vou te esquecer. 
E entre esplendor e alegria de vosso Filho, com todo o vosso amor, a convidou para 
acompanhá-lo em chamas da caridade e do amor suspira. E assim esta bela pomba foi 
assumida à glória abençoado, onde é e será rainha do céu por toda a eternidade. 
A Virgem Maria deixou a terra e vós está no céu. De lá, a mãe piedosa olha para nós 
ainda estamos neste vale de lágrimas e compaixão de nós e nos deu a sua 



ajudar, se quiser. Oremos sempre que pelos méritos de sua suposição abençoado temos 
uma santa morte. E se Deus quiser, vamos chegar a morrer no sábado, o dia consagrado 
ao culto da Virgem, ou no nono dia em sua homenagem, como vossos muitos devotos 
foram obtidos, especialmente St. Stanislaus Kostka, o que concedeu a morrer no dia da 
sua tomada de posse, que se refere o P. Bartolí em sua vida. 

EXEMPLO 

Morte de êxtase de St. Stanislaus Kostka 

Enquanto vivia o jovem santo, inteiramente dedicado ao amor de Maria, aconteceu que 
o primeiro de agosto daquele ano, foi um sermão do Padre Pedro Canísio em que ele, 
pregando para os noviços da Companhia de Jesus, impressionou a todos o grande 
conselho para viver cada dia como se fosse o último de sua vida, depois que Santo 
Estanislau disse aos vossos companheiros que esse conselho tão especial pois ele teria 
sido como a voz de Deus, ele estava para morrer naquele mês. 
Ele disse isso, ou porque Deus revelada ou porque ele tinha um tipo de sentimento 
interior, como irá aparecer a partir do que aconteceu. Quatro dias depois, ele estava na 
companhia de P. Sa, Santa Maria Maggiore, e falando sobre a próxima festa da 
Assunção disse: "Pai, eu acho que esse dia é visto no céu de um novo paraíso para 
contemplar a glória da Mãe de Deus e Rainha coroada o céu ea terra e colocado muito 
perto do Senhor acima de todos os coros dos anjos. E se é verdade que todos os anos, 
como eu, certamente, renovou a festa no céu, espero que este ano para testemunhar o 
paraíso ". Quando tinha caído para vosso lote de St. Stanislaus para vosso mês de 
proteção glorioso mártir São Lourenço, naquele dia escreveu uma carta para sua mãe 
Maria na oração que obteve a graça de contemplar as suas férias no paraíso. O dia de 
São Lorenzo conversou e rezou para o santo para enviar a carta para a Mãe de Deus 
interpondo sua intercessão a Maria Santíssima quis ouvir. E aqui no final do dia ele teve 
um pouco de febre, embora ele tomou como um sinal de luz que alguns tinham obtido a 
graça de se aproximar da morte. Na hora de dormir, ele disse, sorrindo e alegre: "Eu não 
vou me levantar desta cama." E o padre Acquaviva acrescentou: "Meu pai, eu acredito 
que St. Lawrence obteve a graça de conhecer Maria no céu, na festa da Assunção". Mas 
ninguém prestou atenção a essas coisas. Ele veio na véspera da festa e do mal era suave, 
mas o santo disse a um irmão que a próxima noite seria morto, para que o irmão 
respondeu: "Mais milagre é necessário para que o mal morrer tão pequena que para 
curar ". Mas, depois de meio-dia feriu uma fraqueza mortal, suor frio e decadência geral 
das forças. Ela passou por cima, o que o fez colocar Estanislao implorou sobre a terra 
nua para morrer como um penitente. Para agradá-lo, colocá-lo no chão sobre uma 
esteira. Em seguida, ele confessou e recebeu Santo Viático, não sem lágrimas de todos 
os presentes, porque quando ela entrou na sala, viram o Santíssimo Sacramento 
piscando alegria brilhante e celestial para os olhos e rosto em chamas com ardor sagrado 
que se assemelhava a um serafim. Ele também recebeu a santa unção, e, entretanto, 
levantou os olhos para o céu e, por vezes, assisti e calorosamente apertou contra o peito 
a imagem de Maria. Ele disse a um pai o que rosário na mão se ele poderia recitá-lo, e 
ele respondeu, "serve de consolo eu ainda coisa da Virgem Maria." "Quanto mais, ele 
respondeu ao pai vai confortá-la e beijar-lhe a mão no céu". Em seguida, o santo, o rosto 
corado, com as mãos levantadas, expressando assim o desejo de estar pronto em sua 



presença. Em seguida, apareceu a sua amada mãe, como ele próprio declarou ao 
presente, e pouco antes do amanhecer de 15 de agosto expirou sem estertores, como um 
santo, com os olhos fixos no céu. Estes ele se aproximou da imagem da Virgem e vendo 
que não fez nenhuma demonstração entendido 
que sua alma tinha voado para o céu com a sua amada rainha. 

ORAÇÃO DE PROTEÇÃO CONFIANÇA DE MARIA 

Maria, esposa e mãe nossa, deixou a terra e subiu aos céus, onde vós se sente uma 
rainha 
sobre os coros dos anjos. 
Como vós canta a Igreja: 

"Vós tem sido exaltada acima dos coros de anjos no reino celestial." 

Nós, os pecadores, sabemos que não são dignos de tê-lo 
neste vale de trevas. 
Mas também sabemos que, em sua grandeza que vós não esqueceu 
sobre nós, miseráveis pecadores, e para ser sublimada para tal glória, não perdeu, mas 
aumentaram a sua compaixão para com nós, 
os pobres filhos de Adão. 

Do teu santo trono de Rainha retorna, Maria, para nos 
os teus olhos de misericórdia e tenha misericórdia de nós. 
Lembre-se que quando vós deixar esta terra, lembre-se que vós nos prometeu. Olhe para 
nós e socórrenos. 
Vós vê quantas tempestades devemos enfrentar 
até chegarmos ao final de nossas vidas. 

Através dos méritos de sua suposição, tire-nos santa perseverança na amizade divina 
para finalmente sair deste mundo 
na graça de Deus 
e assim chegamos um dia 
para beijar suas plantas no paraíso 
e, juntamente com os bem-aventurados, louvar e cantar as suas glórias 
como vós merece. Amen. 

Discurso oitava Assunção de Maria (2) 
Parece certo que a Igreja, neste dia da Assunção de Maria, de corpo e alma para o céu, 
nós convidamos vós a chorar mais alegria, como a nossa doce mãe deixa a terra e 
deixar-nos privados de sua presença amorosa; como St. Bernard: "Parece que nós 
lamentamos apenas aplaudir." Mas não, a Santa Igreja nos convida a alegrar-se: 
"Alegrai-vos todos no 



Senhor para celebrar este dia em honra da Virgem Maria. " E com razão, porque se 
amamos nossa mãe presente, devemos receber mais de sua glória do que o nosso 
conforto pessoal. 
O filho não seria feliz, se tivesse que deixar sua mãe, se soubesse que isso vai 
tomar posse de um reino? Hoje, ela será coroada rainha do céu, por que não celebrar o 

partido, se vós realmente ama? “Vamos todos alegrar, alegrar-se “. E para mais se 
regozijam com exaltação, considere: 
Triunfo glorioso de Maria ao céu. 
Grande é o trono que foi sublimado em glória. 

1 PONTO 

Maria, recebida por Jesus Cristo 

Depois de Jesus Cristo, nosso Salvador tinha realizado a obra da redenção por sua 
morte, anjos desejava tê-los com a sua pátria do céu, por isso continuamente rogavam-
lhe com as palavras de Davi: "Levanta-te, ó Senhor, venha para o vosso descanso, vós 
ea arca da santificação "(Sl 131, 8). Senhor, para vós ter resgatado homens, entram em 
vosso reino com a gente e traz para vós a arca viva da vossa santificação, que é a sua 
Mãe Santíssima, Arca Sagrada para que vós possa habitar no meio deles. San 
Bernardino fala assim, que sua mãe subida Maria Santíssima, santificado seja o teu 
concepção. Ele queria que o Senhor para agradar os santos no céu chamando Maria ao 
céu. Ele queria que a Arca da Aliança entrou com grande pompa na cidade de David: 
"David e toda a casa de Israel fez subir a arca da aliança do Senhor com júbilo, e entre 
trombetas grito" (1R 6, 14). Com muito maior pompa e esplendor que Deus tinha sua 
mãe entrar no paraíso. O profeta Elias foi levado ao céu em uma carruagem de fogo, de 
acordo com os comentaristas, não era um grupo de anjos que o levaram ao chão. Mas, 
para conduzir ao céu a Maria, diz o abade Rupert, não basta um grupo de anjos, mas 
veio para acompanhar o rei do céu com toda a sua corte celestial. 
Apenas sinto é São Bernardino de Siena dizer que Jesus Cristo, para torná-la gloriosa 
vitória de Maria, ele conheceu a acompanhá-la. Tanto que, nas palavras de Santo 
Anselmo, que o Redentor iria para o céu antes de Maria, não só para preparar o trono 
nos céus, mas também para fazer a sua entrada gloriosa no céu para ser acompanhado de 
si mesmo e todos os bem-aventurados. 
São Pedro Damião, contemplando o esplendor da Assunção de Maria ao céu, diz, de 
certa forma, é mais gloriosa do que a Ascensão de Jesus, porque só os anjos saiu ao 
encontro de Jesus Cristo, mas Nossa Senhora foi assunta ao céu na empresa o Senhor da 
glória e de toda a sociedade bem-aventurada dos anjos e dos santos. 
Guerrico abade põe nos lábios da Palavra de Deus estas palavras: I, para dar glória a 
Meu Pai, desceu do céu para a terra, mas, em seguida, para glorificar a minha Santa 
Mãe, eu voltei para o céu para vir conhecê-la e acompanhá-la até o paraíso. 
Considere-se agora como o Salvador vem do céu para atender a Maria e diz 
consolá-la: "Levanta-te, apressa-te, meu amor, minha pomba, e ver que o inverno é 
longo" (Ct 2, 10). Vem, querida Mãe, minha pomba bela e pura deixar este vale de 
lágrimas em que tanto sofreram para meu amor: "Vem do Líbano, noiva minha, vem do 



Líbano e ser coroado" (Ct 4, 8). Venha de corpo e alma para desfrutar o prêmio de sua 
vida santa. Se vós tem sofrido muito na Terra, nenhum bar maior a glória que tenho 
preparado no céu. 
Venha sentar-se ao meu lado, venha a ser coroada como rainha lhe dará o universo. 

Maria sai do chão e entra no céu 

Maria e deixa a terra, e para lembrar a multidão de graças que ela recebeu, olha com 
carinho e compaixão, ao mesmo tempo, porque não deixa muitos filhos pobres entre 

muitas misérias e muitos perigos. Eis que Jesus estende a mão e abençoada Mãe Terra 
sobe e atravessa as nuvens e estrelado esferas. Aqui chegamos às portas do céu. Quando 
os reis vão tomar posse de vosso passe reino sob as portas da cidade, mas humilhar-se 
para passar por cima deles. Portanto, como os anjos disseram que Jesus Cristo entrou no 
céu: "Portas, levantai as vossas cabeças: que vos exaltará, portas antigas, para que o Rei 
da glória" (Sl 23, 7), então agora, quando é que Maria tomar posse do reino dos céus, os 
anjos que o acompanham gritar com as pessoas no interior: Elevador, príncipes, as 
portas e portões da eternidade ser exaltado, que vai entrar a Rainha dos Céus. 
Agora vem a Maria Santíssima, e vê-la tão bonita e graciosa os espírito bem-
aventurados, as palavras de Orígenes, pergunte a uma voz vinda de fora: "Quem é esta 
que sobe do deserto repleto de alegria, apoiando-se vosso amado? "(Ct 8, 5). 
Quem é essa criatura tão linda que vem do deserto da terra, em vez de espinhos e 
abrolhos, mas ela é tão puro e virtuoso encostada ao vosso amado Senhor, que é digno 
de acompanhar-se com tantas honras? Quem é? E responder anjos acompanha: Esta é a 
mãe do nosso rei e nossa rainha, a bendita entre as mulheres, cheia de graça, o santo 
entre os santos, o amado de Deus, a Imaculada, a pomba, a mais bela de todas as 
criaturas. E então todos os espíritos bem-aventurados, a uma só voz, começam a exaltar 
e celebrar os hebreus melhor do que Judit, exclamando: "Tu és a glória de Jerusalém, a 
alegria de Israel, vós a honra do nosso povo" (Judite 15, 10). Nossa Senhora e Rainha, 
tu és a glória do céu, a alegria do nosso país, vós é a honra de todos nós sempre ser 
abençoado, bendito sempre vêem a nossa rainha estamos todos prontos para obedecer 
vossos vassalos. 

Maria é recebido por anjos e santos 

Em seguida, vêm para cumprimentar e recebê-lo como sua rainha de todos os santos no 
paraíso. Eles virgens santos: "As moças que vêem bem-aventuradas” (Ct 6, 9). Nós, 
dizem eles, mais abençoada senhora, são rainhas aqui, mas vós é a nossa rainha, porque 
vós foi o a dar-nos o grande exemplo da nossa virgindade consagrada a Deus, todo nos 
abençoe e obrigado. Eles vêm para cumprimentar a rainha como mártires, porque vosso 
registro nas dores da Paixão de vosso Filho tinha ensinado e alcançou os vossos méritos 
a força para dar a sua vida pela fé. Vem o apóstolo Tiago, que é o primeiro dos 
apóstolos, que já está no céu, obrigado de todos os apóstolos a ajuda ea força que lhes 
dera na terra. Os profetas vêm para cumprimentá-la e dizer alegremente: Senhora, 
vós é o único anunciado em nossas previsões. Eles chegam ao santos patriarcas e 



cumprimentar com estas palavras: Maria, vós tem sido a nossa esperança para nós por 
muito tempo por muito tempo. E 
maior afeição vir primeiros pais, Adão e Eva, e assim que eles falam: filha amada, de ter 
reparado o dano que fizemos para todos os seres humanos, vós obteve mais uma vez ao 
mundo que a bênção que perdemos nossa culpa , para que nos salva: vós é abençoado 
para sempre. 
Vem se curvar a vossos pés o santo Simeão e lembrado com alegria o dia 
recebeu das mãos do menino Jesus. Eles Zacarias e Elizabeth, obrigado mais uma vez 
aqueles que visitam ele fez para a sua casa com muito amor e humildade e que recebeu 
imensos tesouros da graça. E João Batista é apresentado com o maior carinho para 
agradecer-lhe por ter santificado no ventre de sua mãe, dizendo a saudação. 
E quando eles vêm para cumprimentar vossos amados pais, São Joaquim e São 
Ana? Com que ternura abençoá-lo, dizendo: Amados, o que a nossa sorte de ter tido 

como filha. Agora vós é a nossa rainha, porque vós é a mãe do nosso Deus reina, como 
tal, nós os saudamos e honra. Mas quem pode entender o carinho que vem 
cumprimentar vosso amado marido Joseph? Quem pode explicar a alegria vivida pelo 
santo patriarca, enquanto observava sua esposa Santa no céu com tal triunfo e fez rainha 
de todas paraíso? Como diz ternamente Senhora e minha esposa, como eu posso 
agradecer-lhe como é devido ao nosso Deus, para mim, o marido, que é a Mãe de Deus 
está fazendo? Obrigado na terra merecia assistir Verbo encarnado durante a infância, 
tive muitas vezes em meus braços e recebeu tantas graças especiais. Aqui está o nosso 
Jesus, consolar-nos, porque agora não está em um celeiro na palha, como vimos ele 
nasceu em Belém, vidas mais longas pobre ou desprezadas na loja, como ele viveu em 
tempos com a gente em Nazaré e está pregado uma forca infame e morreu para a 
salvação do mundo, em Jerusalém, mas agora é 
sentado à direita do Pai como Rei e Senhor do céu e da terra. E agora nós, minha rainha, 
não se separar de suas plantas sagradas, abençoando-lo e amá-lo para sempre. 
Todos os anjos correram para cumprimentá-la, e ela, a rainha elevado, todo mundo 
aprecia sua ajuda na terra dá graças especiais para Arcanjo Gabriel, que era o 
embaixador de sorte que trouxe o anúncio mais feliz, porque vim aqui para dizer a ele 
que foi escolhido Mãe de Deus. E a humilde e santa Virgem adora a majestade divina e 
afundada no conhecimento de sua pequenez, agradecer-lhe todas as graças que tinham 
sido concedidas por um 
bondade e, especialmente, a de ter feito Mãe do Verbo Eterno. Entenda quem é capaz de 
abençoar o amor das três Pessoas divinas. Entenda o host que faz com que o Pai eterno a 
sua filha, sua mãe Filho, do Espírito Santo para a sua esposa. Fazendo coroa partes Pai 
em vosso poder, tornando compartilhar vosso Filho sabedoria ea participação Espírito 
Santo em sua tomada de amor. 
E as três pessoas divinas ao colocar o vosso trono à direita de Jesus, proclamar rainha 
universal do céu e da terra e ordenou que os anjos e todas as criaturas, sendo 
reconhecido por vosso soberano e obedecer. 
E agora chegamos a considerar como exaltado era o trono que Maria foi sublimada na 
glória. 

PONTO 2 º 



Maria no trono exaltado 

A mente humana, diz São Bernardo, não consigo entender a imensa glória que Deus 
preparou no céu para aqueles que amaram na terra, como diz o Apóstolo: Se isto é 
assim, que virá para entender o que Deus tem preparado para ela que lhe deu? Por que 
sua mãe amada na terra amava mais do que todos os homens, de fato, que desde o 
primeiro instante de sua existência amava mais do que todos os homens e anjos juntos? 
Não admira que a Igreja canta que ter Maria amava a Deus mais do que todos os anjos, 
foi exaltado acima de todos os coros de anjos, nas regiões celestes. Sim, diz o Abade 
William, exaltado sobre eles, de modo que só se senta no Filho de Deus. 
Assim diz o Dr. Gerson, distinguindo os anjos e os homens em três hierarquias, como o 
Doutor Angélico ensina, Maria está no céu uma hierarquia de lado, o mais sublime de 
todos e seguir a Deus. E como Senhora servidores distintos, diz Santo Agostinho, é 
incomparavelmente maior e maior exaltação de Maria, a glória dos anjos. E para 
entender apenas ouvir David: "À sua direita uma rainha em ouro de Ofir" (Sl 44, 

10), que, referindo-se a Maria, como Santo Atanásio, significa que Maria é colocada na 
mão direita de Deus. 
As ações de Maria, diz Santo Ildefonso, incomparavelmente superior em 
méritos de todos os santos, por isso, é impossível compreender a glória que merecia. E 
ser fiel a Deus remunerados de acordo com os méritos, como diz o apóstolo, "dar a cada 
um segundo as suas obras", diz St. Thomas, certamente, agora, a Virgin, que superou 
méritos de todos os santos e anjos, deve ser elogiado em todos os coros celestes. Em 
suma, acrescenta St. Bernard, medir a graça totalmente especial e única que ela 
acumulado no solo, o que, em que proporção será único e especial a sua glória no céu. 

Maria recebe glória perfeita 

A glória de Maria, diz um autor de culto, foi uma glória plena, completa, ao contrário do 
que têm no céu os outros santos. É verdade que toda a glória abençoada desfrutando de 
paz perfeita e plena satisfação, no entanto, será sempre verdade que nenhum deles goza 
a glória que poderia ter mérito se ele tivesse servido e amado a Deus mais fielmente. 
Assim, enquanto os santos no céu não querem mais do que eles gostam, sim, realmente 
tem mais a desejar. É verdade que lá não sofrem pelos pecados cometidos e perda de 
tempo, mas é inegável que dá maior satisfação o bem feito na vida, inocência 
preservada e tempo bem gasto. 
Maria em nada o céu que vós quer ou nada a desejar. Pergunte Agostinho: Quem de 
entre os santos do paraíso, perguntou se ele cometeu pecados, pode responder que não, 
mas Maria? Maria, de fato, como indicado no sagrado Concílio de Trento (Ses. VI, 
cânon 23), não cometeu nenhum erro ou nunca teve o menor defeito. Não só sempre 
manteve imaculada graça de Deus, mas também sempre tive-lo em ação, todas as suas 
obras eram meritório. Todas as suas palavras, pensamentos e respirações foram 
direcionados para a maior glória de Deus, em suma, nunca arrefeceu o fervor por um 
momento deixou de correr para Deus, sem perder a graça negligente. Então, nós sempre 
correspondeu à graça com toda a sua força e que Deus a amava melhor. Agora, ela diz 
que no céu, Senhor, se eu te amei como vós merece, pelo menos eu amei tudo o que 



podia. 
Nem todos os santos recebem as mesmas graças, porque, como diz São Paulo, "não há 
diversidade dos dons do Céu "(1 Cor 12, 7). Então, cada um correspondendo a graças 
recebidas, tem se destacado em certas virtudes, que na salvação das almas, que nas 
penitências severas para suportar esse tormento, que na contemplação, é por isso que a 
Santa Igreja para comemorar suas férias, diz que cada um deles: "Não havia outro como 
ele." E quanto ao mérito, são diferentes na glória do céu. "Uma estrela difere de outra 
estrela em glória" (1 Cor 15, 41). Os apóstolos são mártires distintos, confessores, 
virgens, inocente de penitentes. 
A Santíssima Virgem, cheio de todas as graças, foi exaltado acima de todos os santos 
em que a classe de virtudes, ela é um apóstolo de apóstolos, Rainha dos mártires a sofrer 
mais do que todos eles, o porta-estandarte das virgens, o exemplo de casais, concentrada 
em si uma inocência perfeita com a mortificação mais completa, juntou-se, em suma, no 
vosso coração todas as virtudes em grau heróico tem sido capaz de praticar qualquer 
santo. É por isso que se diz: "Para sua rainha direita com o ouro de Ofir" (Sl 44, 10), 
porque todas as graças e privilégios, todos os méritos dos outros santos, todos se 
reuniram em Maria, como diz o abade de Celles: Todos os privilégios dos santos, ó 
Virgem Maria, os concentrados que vós tem. 

Maria destaca em glória a todos os santos 

Assim é que, como o esplendor do sol supera a de todos os astros juntos, então, diz São 
Basílio, a glória da Mãe de Deus supera o de todos os bem-aventurados. Ele acrescenta 
que, São Pedro Damião, como a luz das estrelas e da lua desaparecer tão inexistente 
como o sol, e para a glória de Maria ao céu é tão velada e escureceu o esplendor dos 
anjos e dos homens . Dizem que São Bernardo e São Bernardino de Siena que o 
abençoado parte da glória de Deus na mão, mas que a Santíssima Virgem foi tão 
enriquecido que é impossível para uma criança a tornar-se mais ligado a Deus do que é 
Maria. 
Isto concorda com o que ele diz Santo Alberto Magno: que a nossa rainha contempla a 
Deus mais de perto, sem comparação, todos os outros espíritos celestiais. E ele diz que 
San Bernardino e outros planetas são iluminados pelo sol, e todos os bem-aventurados 
receber mais luz e alegria por meio de Maria. E em outra passagem, afirma que a Mãe 
de Deus, para entrar no céu, aumentou a alegria de vossos habitantes. Assim diz São 
Pedro Damião que o bendito não têm maior glória no céu ao lado de Deus do que para 
desfrutar da contemplação desta bela rainha. E São Boaventura: A nossa maior glória a 
Deus e nossa suprema alegria de Maria vem. 
Regozijar-se, portanto, com Maria para o trono exaltado Deus sublimado. E também 
feliz, porque se nós removemos a presença sublime de nossa Mãe, vosso amor 
não nos abandonou. Pelo contrário, estar mais perto de Deus sabe melhor as nossas 
misérias, dali melhor de nós e da nossa ajuda pena. Ele diz São Pedro Damião: Poderia 
ser, Virgem Santíssima, que por ser tão exaltado como vós se esqueceu de nós tão 
miserável? Deus nos livre de pensar uma coisa como coração devocional tem a 
simpatizar com esses grandes misérias. Se a misericórdia é tão grande que tivemos 
Maria quando viveu na Terra, diz São Boaventura, muito alto no céu, onde reina agora. 
Vamos nos esforçar para atender esta rainha e tudo o que podemos honrar e amar, ela 
não é, 
diz Richard de St. Lawrence, assim como outros reis que oprimem vossos súditos com 



impostos e taxas sobre as vendas, mas o nosso enriquece vossos súditos com graças, 
méritos e prêmios. Oremos ao abade Guerrico: Oh mãe de misericórdia, vós já está 
sentado tão perto de Deus, como rainha do mundo, no trono mais majestoso, Saciar a 
glória de vosso Jesus e envia-lo para vossos filhos de vossos bens transbordando. Como 
vós desfrutar da mesa do Senhor, estamos aqui, debaixo da mesa, como cachorros 
pobres, pedimos misericórdia. 

Aparecimento de Maria para um devoto de sua 

Consulte Fr Silvano Razzi um clérigo devoto, gosta muito de nossa Queen Maria, 
depois de ouvir elogios por sua beleza, desejava ver, ainda uma vez, a sua senhora, e 
humildemente pediu esta graça. A piedosa mãe enviou uma mensagem por um anjo que 
queria agradá-lo de ser visto, mas pelo pacto que uma vez que estavam cegos para vê-la. 
O clérigo devoto aceitou a condição. Um dia, de repente, a Virgem apareceu a ele, e ele, 
para não ficar completamente cego, queria olhar para ela com apenas um olho, mas 
depois, intoxicado com a beleza de Maria, quis contemplar com os dois, mas antes 
desapareceu fez visão. 

Sem a presença de sua rainha estava angustiado e nunca deixou de chorar, não por perda 
de visão em um olho, mas por não ter referido os dois. Então o articulado a ele para 
reaparecer mesmo ficou cego em tudo. E ele disse: Feliz e feliz, perder de vista, ó 
senhora, para uma causa tão bonita, vai ser mais apaixonada por vós e sua beleza. 
Novamente Maria queria agradá-lo e confortá-lo com a sua presença, mas tão amigável 
como esta rainha não pode fazer mal a ninguém, a mostrar-se pela segunda vez, não só 
considerou em tudo, mas ele retornou os desaparecidos. 

Chamando todos ORAÇÃO DON por Maria 

Senhora glorioso e exaltado, prostrado diante de teu trono adoramos a partir deste vale 
de lágrimas. 
Congratulamo-nos com a grande glória que o Senhor tem enriquecido vós. 
Já que vós é rainha do céu e da terra, 
Não se esqueça de vossos servos pobres. 

Quanto mais perto vós estiver da fonte de graça, mais facilmente podemos conceder. 
De o céu vós conhecer melhor as nossas misérias, 
por isso não devemos poupar mais e melhor socorrer-nos. 
Faça-nos vossos servos fiéis abençoe para alcançar o céu. 

Neste dia em que vós foi feito a rainha do universo, 
Nós nos consagrar ao vosso serviço. 
Em meio a muita alegria 
confortar-nos a tomar como vassalos. 



Vós é verdadeiramente nossa mãe. 

Mãe mais misericordiosa e bondosa, ver os vossos altares cercados por pessoas, eles 
perguntam sobre curar vossos males 
e outros remédios para as suas necessidades, eles pedem boas colheitas, aqueles ganhar 
uma ação judicial. 
Pedimos-lhe mais agradáveis graças a vosso coração 
alcançai-nos a graça de sermos humildes, desapego dos bens terrenos, e em 
conformidade com a vontade divina. 

Tira-nos o santo amor de Deus, uma boa morte e paraíso. 

Senhora mudar-nos de pecadores em santos, fazer esse milagre que vai dar mais glória 
para dar a visão a um cego mil 
e levantar milhares de mortos. 

Vós é tão poderoso com Deus é o suficiente para que vós diz que é sua mãe, o mais 
amado, cheio de graça. 
E então o que vós vai negar? 

Rainha nosso amor, não temos a intenção de vê-lo na terra, 
mas queremos vê-lo no paraíso; 
e vós, vós precisa de nós. 
Então certamente espero que sim. MARIA DOLORES nono Speech 
Maria era a rainha dos mártires, porque vosso martírio foi mais longo e mais 
maior do que a de todos 

Existe alguém com um coração tão duro que não pode ser movido para ouvir o caso 
mais triste que aconteceu? Não foi uma mãe nobre e santo teve apenas um filho, este foi 
o mais amável que se possa imaginar: inocente, virtuoso, bonito e mais amoroso de sua 
mãe, a tal ponto que ele nunca tinha dado o menor desgosto, mas sempre havia 
demonstrado respeito e obediência total, com toda a ternura do vosso coração. E então o 
que aconteceu? Que esta criança, a inveja, foi acusado por vossos inimigos, eo juiz, 
embora soubesse e confessou sua inocência, não só enfurecer vossos inimigos 
condenado a morte mais infame, o mesmo que pediu em voz alta. E aquela pobre mãe 
teve de sofrer a dor de ver que levou contra o filho justamente tão amoroso e tão amado 
no auge de sua vida com uma morte excruciante, como força fez tormentos morrer, 
sangrando tendo em vista a população, em uma forca infame. 
O que podemos dizer? É este se compadeceu e dor desta mãe evento? Agora eu entendo 
o que quero dizer. 

Esta criança foi cruelmente executado Jesus, nosso amantíssimo 
Redentor, e essa mãe era a Virgem Maria, que por amor a ele consentido sacrificado à 
justiça divina pela crueldade dos homens. Este grande tristeza de Maria oferecida por 



nós, o que lhe custou mil mortes, merece a nossa compaixão e gratidão. E se não 
podemos senão corresponder a tanto amor, pelo menos, detenhamo-nos a considerar que 
esta dor cruel que Maria tornou-se rainha dos mártires, porque vosso martírio excedeu a 
dor de todos os mártires, tendo sido o vosso, Em primeiro lugar, o martírio mais, e 
segundo, o martírio mais cruel. 

1 PONTO 

Maria era um verdadeiro mártir 

Assim como Jesus é chamado de rei da dor e do rei dos mártires, porque em sua vida, 
ele sofreu mais do que todos os outros mártires, então Maria é muito apropriadamente 
chamado Rainha dos Mártires, tendo ganho esta honra por ter sofrido o martírio maior 
do que pode ser sofridos depois de vosso Filho. Por isso, com razão chama Richard de 
São Lourenço Mártir dos mártires. Ela pode aplicar o que Isaías diz: "Eu coroa com a 
coroa de tribulação" (Is 22, 18), ou seja, que a coroa foi proclamada rainha dos mártires 
foi o mesmo sofrimento, maior do que todos os mártires juntos. 
Maria é a Rainha dos mártires não pode ser questionada, como evidenciado pelo 
cartuxo, Pelbarto, Catarino e outros, sendo frase comum para o martírio não o suficiente 
para ser dada uma dor suficiente para causar a morte, mas na verdade não vem morrer. 
Assim, São João Evangelista, é considerado um mártir, embora ele não tenha morrido 
no caldeirão de óleo fervente, e em vez disso, fui mais jovem do que se tratava, como o 
breviário romano. Para ganhar a glória do martírio, diz St. Thomas, só que um é 
oferecido a obedecer até a morte. Maria foi um mártir, diz São Bernardo, não pela 
espada do carrasco, mas pelo sofrimento amargo. Se o vosso corpo não foi ferido pela 
mão do carrasco, embora vosso coração foi transpassado pela espada de dor na paixão 
de vosso Filho, o suficiente para causar dor, não uma, mas mil 
mortes. E assim vemos que Maria não era único e verdadeiro mártir, mas vosso martírio 
excedeu 
que de todos os outros para ser um martírio mais prolongado, e que sua vida inteira, por 
assim dizer, era como um dado constante. 
Como a paixão de Jesus começou com o vosso nascimento, nas palavras de São 
Bernardo, e 
Maria também bastante como vosso filho, sofreu o martírio em sua vida inteira. 
Reivindicações 
Santo Alberto Magno que o nome de Maria, entre outras coisas, significa "mar amargo". 
Por isso, é 
aplica-se a passagem de Jeremias: "Grande como o mar é a sua dor" (Lm 2, 13). Sim, 
porque como o mar é amargo e salgado, ea vida de Maria estava cheio de amargura ao 
ver a paixão de vosso futuro filho. Iluminados pelo Espírito Santo, mais do que todos os 
profetas, ele entendeu melhor do que todas as previsões a respeito do Messias que estão 
contidos nas Sagradas Escrituras. Então, o anjo disse-lhe para Santa Brígida. Na medida 
em que o mesmo anjo disse, percebendo como Virgin sofreria o Verbo encarnado para a 
salvação dos homens, uma vez que antes de ser mãe, a simpatizar com o Salvador 
inocente era para ser executado por crimes tão hediondos morte não a sua própria, 
começou a ter dentro de si mesmo o martírio cruel. 



Maria sofreu com intensidade progressiva 

Tal medida não tive nenhuma dor, uma vez que foi feito a mãe do Salvador. 
Contemplando com dor todos devem sofrer tormentos vosso pobre filho, sofreu um 
martírio longo e contínuo, como o abade Rupert. Isso significava a sua visão St. Brigida 
em Santa Maria Maggiore, onde a Virgem apareceram à santa velho Simeão e um anjo 
carregando uma espada ensangüentada, significando assim a dor amarga e prolongada 
que perfurou Maria em toda a sua vida. O abade Rupert, nomeado anteriormente, não 
falar bem a Maria: almas redimidas, minhas queridas filhas, não, pena única vez que eu 
vi o meu amado Jesus morre porque a espada de dor profetizado por Simeão perfurou 
minha alma para todos Quando meu filho estava amamentando enquanto aquecia-o nos 
braços e pensou na morte amarga que o aguardava; Pense em quanto tempo e áspera 
assim era a dor que eu tinha que sofrer. 
Assim, poderia muito bem dizer, pela boca de David: "Minha vida é consumida pela dor 
e 
suspira meus anos "(Sl 30, 11) e" Meu tormento está continuamente diante de mim "(Sl 
37, 18). Minha vida passou 

todos com dor e lágrimas, de sofrimento piedade o meu Filho amado por sua paixão que 
nunca se afastou de meus olhos, sempre observando todas as sentenças de morte e um 
dia teve que sofrer. 
O tempo normalmente atenua sofrem de dor. Para Maria, conforme o tempo passava, 
mais vós acrecentaba sofrimento, porque, como Jesus cresceu, mais bonita e amigável 
mostrou, por um lado, e por outro lado, cada vez mais perto o momento de sua morte 
cresceu cada vez mais em O coração de Maria, a dor de ter que perder nesta vida. Como 
a rosa cresce entre os espinhos, o anjo disse a Santa Brígida, Mãe de Deus e passou os 
anos entre aflições e como crescer rosas crescem espinhos, assim Maria, esta rosa 
escolhido do Senhor, mais um aumento, tanto espinhas mais o atormentava de sua dor. 

PONTO 2 º 

Maria, Rainha dos Mártires 

Não só foi Maria, Rainha dos Mártires, porque vosso martírio foi o mais longo de todos, 
mas também porque foi a maior entre todos. Quem pode medir a grandeza de sua dor? 
Jeremias parece que existe essa mãe que comparar vosso sofrimento doloroso para 
contemplar a morte de vosso filho, e diz: "Quem vós compará-lo? Quem vós asemejaré, 
filha de Jerusalém? ... Grande como o mar é a sua tribulação. Quem vai chorar por vós? 
"(Lm 2, 13). Cardeal Hugo, comentando estas palavras, diz: Oh Santíssima Virgem, 
como a amargura do mar supera todas as outras almas, e sua dor excede todas as outras 
dores. Anselm Então, se Deus diz com um milagre especial, ele preservou a vida de 
Maria, a dor foi suficiente para causar a morte a qualquer momento em suas vidas. San 
Bernardino de Siena continua a dizer que a dor de Maria foi tão grande que, se todos os 
homens o suficiente para conferir todos eles morreram subitamente. 



Mas considere as razões pelas quais o martírio de Maria era maior do que todos os 
mártires. Em primeiro lugar, deve-se considerar que os mártires sofreram o martírio no 
corpo pela espada ou fogo. Maria, no entanto, sofreu o martírio na alma, como Simeão 
profetizou: "E uma espada de dor traspassará a tua alma" (Lc 2, 35). Como se o velho 
santo havia dito: "O sagrado Virgin, o outro mártires dilacerado sua 
corpo com a espada, mas serão martirizados na alma com a paixão de vosso próprio 
Filho. " E como a alma é mais nobre do que o corpo, maior era a dor de Maria que todos 
os mártires. Então Jesus disse a Santa Catarina de Siena: Não há comparação entre as 
dores do corpo e da alma. O santo abade Arnold de Chartres diz que quem tinha 
encontrado Calvário contemplando o grande sacrifício do Cordeiro imaculado como ele 
morreu na cruz, estava lá dois altares: um no corpo de Jesus eo outro no coração de 
Maria, onde, ao mesmo tempo que vosso filho sacrificou vosso corpo pela morte, Maria 
sacrificava sua alma pela compaixão. 

Maria deu a vida de vosso Filho, a quem ele amava mais do que a sua própria vida 

San Antonino disse que a outros mártires que sacrificaram a própria vida, enquanto que 
a Virgem sofreu por sacrificar a vida de vosso Filho, a quem ele amava mais do que sua 
própria vida. Assim, não só suportou na alma tudo o que vosso Filho sofreu em vosso 
corpo, mas ele causou mais dor em vosso coração a visão dos sofrimentos de vosso 
Filho que, se ela tinha sofrido em 
si. 

Maria sofreu em vosso coração todas as atrocidades que fizeram o vosso Jesus ninguém 
pode sentir. Todo mundo sabe que as sentenças são também filhos de mães quando vê-
los sofrer. Santo Agostinho, considerando-se o tormento causado à mãe dos Macabeus 
para ver vosso filho sofrer a provação, diz: Ela, vendo-os sofrer, todos nós sofremos, 
porque todos amou, sofreu em sua alma no corpo que . O mesmo aconteceu com Maria, 
a flagelação, os espinhos, os cravos ea cruz que a carne inocente aflito de Jesus também 
entrou no coração de Maria para consumar vosso martírio. Escrever san Amadeo: 
Sofreu 
na carne; ela no coração. Assim, nas palavras de São Lourenço Justiniano, o coração de 
Maria era como um espelho que refletia a dor de vosso Filho. Parecia a cuspir, os 
golpes, feridas e tudo o que Jesus sofreu. E São Boaventura considera que essas feridas 
que foram espalhados por todo o corpo de Jesus estavam unidos no coração de Maria. 
Assim, a Virgin, por compaixão para com vosso Filho, foi flagelado, coroado de 
espinhos, desprezado e pregado na cruz em vosso coração amoroso. O mesmo santo, 
contemplando Maria no Calvário quando assistir vosso filho morrer, pergunta: Diga-me, 
senhora, 
Onde estavas tu, então? Só perto da cruz? Não, prefiro dizer que vós foi crucificado na 
cruz mesmo com o vosso Filho. Ricardo, comentando as palavras do Redentor por 
Isaías diz: 
"Eu pisei no lagar sozinho, do meu povo, não havia ninguém comigo" (Is 63, 3), 
acrescenta: O senhor está certo em dizer que a obra da redenção humana tem sido a 
única a sofrer e que não era um homem a pena o suficiente, mas vós tem uma mulher 
que é a sua Mãe Santíssima sofreu em vosso coração tudo o que vós sofreu no corpo. 
Mas tudo isso não é a dor pesar Maria, porque, como eu disse, a maioria sofreu 



ver os tormentos de sua amada que o próprio Jesus havia sofrido todo o desprezo e 
morte do Filho. Escreve São Erasmus que, em geral, os pais se sentem mais dor para os 
vossos filhos do que a sua própria. Embora isso nem sempre é verdade, sim, foi em 
Maria, é verdade que ela amava o Filho imensamente mais do que a sua própria vida, 
em vez de a si mesma e que tinha mil vidas. Amadeo que atesta san mãe aflita, a visão 
dolorosa dos tormentos de vosso amado Jesus, sofreu muito mais do que se ela tivesse 
sofrido qualquer paixão. Maria sofreu mais do que se ela sofreu, porque o amava além 
da comparação mais do que ela, e por isso sofreu muito. A razão é clara, porque, como 
diz São Bernardo, a alma é mais onde ele ama o que incentiva ou onde vós vive. 
Primeiro de tudo o próprio Salvador disse: "Onde está o teu tesouro, lá vosso coração" 
(Lc 12, 37). Pois se Maria viveu por vosso amor mais no Filho que dentro de si, deve ter 
sofrido mais com a morte de vosso Filho, que se ele tivesse causado sua morte mais 
cruel do mundo. 

Maria não encontrou alívio ou conforto 

E agora, uma outra reflexão, que vemos o martírio de Maria foi maior do que em todos 
os outros mártires, porque ela sofreu muito e não sofreu nenhum consolo. Eles sofreram 
os tormentos dos mártires que lhes deu tiranos, mas o amor de Jesus tornaba suas dores 
doce e gentil. Vincent estava sofrendo martírio atormentado no rack, rasgado com 
ganchos de ferro, queimados com ferro em brasa, mas o quê? Santo Agostinho diz, um 
parecia falar e outro sofrimento. Ele repreendeu o tirano com tal força e tal desprezo de 
tormentos, que parecem ser distintos Vicente sofrimento e que falou a Deus confortou-o 
com a doçura do vosso amor no meio dessas torturas. 
Boniface sofreu quando vosso corpo foi dilacerado com pregos de ferro e estilhaços 
foram inseridos entre a unha ea carne, e lançou chumbo derretido, como ele não se 
cansava de 
repito: Obrigado, Senhor Jesus Cristo, obrigado! Eles eram atormentados São Marcos e 
São Marceliano 

amarrado a um poste e colocou vossos pés, e quando o tirano diria: Miserables, vós 
apostatad e livre de tormentos, eles responderiam: Que torturas estamos falando? O que 
atormenta? Nós nunca ter sido mais feliz do que agora sofremos com prazer por causa 
de Jesus Cristo. Ele sofreu San Lorenzo, e ao mesmo tempo na grelha, como St. Leon, 
mais poderoso era a chama interior do amor para confortar a alma, enquanto as brasas 
para atormentar o vosso corpo, amá-lo tão forte que chegou a repreender o tirano 
dizendo Tirano, se vós quiser comer a minha carne 
já tem uma assada parte, dar-me ao redor e comer. Mas como poderia piada assim em 
meio a tal tortura e sofrimento que agonia prolongada? É que-encontra-St. Agostinho, 
embebedaram com o vinho do amor divino, ele se sentiu nem tormentos nem a morte. 

Maria sofreu em proporção ao vosso amor 

Assim, os mártires, mais eles amavam Jesus, menos sentiu os tormentos nem a morte, e 
à vista dos sofrimentos de um Deus crucificado era o suficiente para confortá-los. Mas 



nossa mãe estava inconsolável doloroso? Talvez o amor de vosso Filho, e tendo em 
vista os vossos sofrimentos? Certamente que não, porque o Filho que sofreu foi a causa 
de toda a sua dor, eo amor que ele tinha era a única e mais cruel carrasco, é que o 
martírio de Maria foi para ver e lamentar o Filho inocente e amado sofrimento 
imensurável. 
Assim, quanto mais eu a amava, mais a dor era amarga e inconsolável. "Grande como o 
mar é a tua destruição. Quem terá pena de vós? 'Rainha do Céu, os outros mártires, amá-
los mitigado penalidades e feridas cicatrizaram, mas quem vós tem suavizado a sua 
grande aflição? Quem estancou feridas tão dolorosas de vosso coração? Quem vai 
chorar por vós, se esse mesmo filho que pudesse consolá-lo, é a atormentar a única 
razão para o vosso sofrimento eo amor que vós tem, porque vós é tudo o que o martírio? 
Outro mártir, como veste Díez-representadas com os instrumentos de vosso martírio, 
São Paulo, com uma espada, St Andrew com a Cruz, St. Lawrence com a grade, mas 
Maria é representada com vosso filho morto no colo, porque Jesus era o único 
instrumento de vosso martírio por causa de vosso amor por ela. San Bernardo e 
condensa tudo isso em poucas palavras: No outro mártires a grandeza do amor aliviou a 
dor dos tormentos, em Maria, a mais mais amava era o sofrimento mais cruel e martírio. 

É verdade que quanto mais vós ama algo, mais se sente ao perdê-lo. Mais sente o 
morte de um irmão do que um irracional, ea morte de uma criança de um amigo. Para 
entender como era a dor de Maria pela morte de vosso Filho, diz Cornelius Alápide-
precisa entender o quanto era o amor que ele tinha. Mas quem pode medir esse amor? 
Amadeo san diz que no coração de Maria estavam juntos duas formas de amor à sua 
Jesus, o amor sobrenatural que eu o amava como vosso Deus, eo amor natural que eu o 
amava 
Vosso Filho. E desses dois amores são formados tão grande que um William de Paris 
continua a dizer que a Santíssima Virgem Jesus amava ele é capaz de amar a criatura 
humana. É o que diz Richard de St. Lawrence, como não há amor como o vosso amor e 
sem dor como a sua dor. E se era imenso amor por vosso filho, também tinha que ser 
imensa dor da perda com a morte. Onde há amor supremo, diz Santo Alberto Magno, 
não há dor suprema. 
Imagine a Mãe de Deus, na visão de vosso Filho morrer na cruz, nós aplicamos as 
palavras de Jeremias, diz: "Ó vós todos que passais pelo caminho, olhar e ver se há dor 
como a minha dor" (Jr 1, 12). Vóss que passam pelo caminho da vida e vós não tem 
piedade de mim, pare um momento e morrer Eis-me agora que eu vejo este meu Filho 
amado, em seguida, considerar que, entre todos os aflitos e atormentados, ninguém com 
tanta dor meu. Não pode ser, oh Mãe responde dolorosamente 

São Boaventura dor amarga do que a sua, porque ela não pode ser mais caro do que o 
vosso Filho. Nunca houve no mundo, diz Richard de San Lorenzo, um filho Jesus mais 
amável, mais amorosa mãe e uma criança, Maria. Se vós não foi no mundo um amor 
como o de Maria como se pode encontrar uma dor semelhante a Maria? 
Portanto St. Ildefonso não hesita em dizer que era um eufemismo para dizer que os 
sofrimentos da Virgem 
superou todas as dores mártires todos juntos. E Anselmo acrescenta que a tortura 
mais cruel de todos os mártires, foram leves em comparação com as dores do martírio 
de Maria. E São Basílio escreve que assim como o sol supera em esplendor de todas as 
estrelas, e Maria, com o vosso sofrimento, superaram as de todos os mártires. A autora 
aprendeu expressa um sentimento bonito. E ele diz que a dor era tão grande que este 



terna Mãe sofreu na Paixão de Jesus, que só ela era capaz de simpatizar com a 
dignidade da morte de um Deus feito homem. 

Maria aceitou a sofrer por amor a nós 

San Buenaventura, abordando este Santíssima Virgem, pergunta por que Senhora queria 
ir para o sacrifício no Calvário? Não foi o suficiente para resgatar um Deus crucificado, 
mas também estava para ser crucificado também a sua mãe? A morte de Jesus foi 
suficiente para salvar o mundo, mas queria esta boa Mãe, pelo amor que temos, com os 
méritos de vossos sofrimentos ele oferecidos por nós no Calvário, ela também ajuda a 
causa da nossa salvação. É o que diz Santo Alberto Magno que, como nós temos que ser 
gratos a Jesus por Sua Paixão, sofreu por amor a nós, por isso deve estar cheio de 
gratidão a Maria para o martírio, a morte de vosso filho iria suportar para salvar. E eu 
queria apoiar espontaneamente, porque como o anjo revelou a Santa Brígida, nossa Mãe 
piedosa e benigna, preferiu sofrer todos os tormentos, antes de tolerar permanecer almas 
não resgatados e abandonou sua velha ruína. Este foi o único alívio de Maria no meio de 
sua grande tristeza sobre a Paixão de vosso Filho, ver que a sua morte foi realizada a 
redenção do mundo perdido e fomos reconciliados com Deus, os homens vossos 
inimigos. Simon de Cássia diz: Ele gostava de sua dor, porque eles ofereceram o 
sacrifício pela redenção de todos, com o que apaziguou o ofendido. 

Maria merece nosso amor e devoção 

Tão grande amor a Maria merece de nós gratidão absoluta. E os nossos agradecimentos 
devem consistir, pelo menos, para meditar e simpatizar com sua dor. Deste doía Santa 
Brígida que muito pouca pena dela e mais vivida sem pensar nisso. Então, minha filha, a 
Virgem me disse que muitos esquecem, no entanto, não se esqueça de mim, contemplou 
a minha tristeza, pena que puder e me imitar. 
Muito graças à Virgem a memória de suas dores não, olha para o que aconteceu no ano 
1239, quando sete devotos dela apareceu em seguida, foram os fundadores da 
Congregação dos Servos de Maria, e impôs um hábito preto dizendo que se eles 
queriam agradar, muitas vezes meditar a sua dor, é por isso que eu queria para 
comemorar eles llevasen aquele vestido preto. 
O próprio Jesus revelou ao Beato Binasco Monica está muito contente de ver que vós 
sente pena de sua mãe, e assim falou: Filha, muito obrigado as lágrimas derramadas por 
minha paixão, mas amar com o meu imenso amor Mãe Maria, que é extremamente 
agradável meditação sobre a dor que ela sofreu na minha morte. 
É por isso que grandes são as graças prometidas por Jesus aos devotos de dor 
Maria. Consulte Pelbarto sido revelado a St. Elizabeth, St. João, depois de Assunção de 

Virgem, estava ansioso para vê-lo, e obteve a graça apareceu como sua amada mãe e 
com ela Jesus. Perguntou Maria ouviu vosso divino Filho, um agradecimento especial 
aos devotos de sua dor. E Jesus prometeu estas graças especiais: 
1. Invocando a Mãe de Deus lembrando sua dor, vai ter a graça de fazer verdadeira 
penitência por todos os vossos pecados. 



2o. Que o conforto nas suas tribulações, especialmente na hora da morte. 
3. Que imprimem em suas almas a memória de sua Paixão e no céu te recompensará. 
4. Essa confiança aqueles dedicados a Maria para eliminá-los de acordo com vosso 
gosto e eles 
obter todas as graças que vós deseja. 
Na prova de tudo isso, vamos olhar para o exemplo a seguir, quanto ajuda para a 
salvação eterna, a devoção às dores de Maria. 

EXEMPLO 

A conversão para o tempo de morte 

Refere-se a Revelações de Santa Brígida tiveram um cavalheiro cuja leveza e costumes 
andavam de mãos danificadas com a nobreza de vosso berço. Por acordo expresso 
dedicou de corpo e alma para o diabo e espaço 60 anos tinha servido como um escravo 
vil ao vosso mestre infernal longe dos sacramentos e uma vida quebrada e quebrada. 
Por fim, ele caiu doente, e Jesus Cristo, querendo usar misericórdia dele, disse 
St. Brigida, que enviar vosso confessor para visitar e exortá-lo a confessar. 
O santo confessor foi ver o paciente, que lhe disse que ele não precisava disso 
confessou muitas vezes. Foi a segunda vez que o confessor, ea segunda vez, o escravo 
de Satanás se recusou a confessar. Mais uma vez o Senhor apareceu a Santa Brígida 
pedindo-lhe de volta o padre para visitar o velho doente. Vi-o pela terceira vez e disse 
que ele havia retornado muitas vezes em nome de Jesus Cristo, por isso pediu a vosso 
servo Brigida ser um instrumento das suas misericórdias. Estas palavras suavizou os 
pobres doentes e começou a chorar dizendo: "Mas não há perdão para mim durante 60 
anos eu tenho sido um escravo de Satanás e eu a minha alma manchada com inúmeros 
pecados" "Coragem, meu filho, disse o 
padre por favor alcançarão misericórdia; suficiente vós se arrepender que eu, em nome 
da 
Jesus Cristo, eu te perdôo. " Abrindo o pecador a confiar em vosso coração, disse o 
confessor: "Pai, eu já tinha condenado e estava desesperada porque a minha salvação, 
mas agora eu sinto tanta tristeza por meus pecados que me encoraja a esperar o perdão 
de Deus. Desde que o Senhor não me abandonou, agora eu confesso. " Ele confessou 
quatro vezes naquele dia com uma grande dor no dia seguinte recebeu a Sagrada 
Comunhão. Nem uma semana tinha passado quando ele morreu 
calmo e resignado. Pouco depois Jesus revelou a Santa Brígida que este homem foi 
salvo, e ela estava no purgatório. E eu disse, ainda, que havia sido salva graças à 
intercessão de sua Mãe Santíssima, pois, em meio a vossos distúrbios e pecados, teve 
sempre preservou a devoção a sua dor, porque cada vez que eu pensava que não podia 
deixar de simpatizar com ela. 

PEDINDO oração a Maria TRÊS FAVORES 

Minha mãe aflita, 
Rainha dos mártires e das dores, 



chorou tanto o vosso Filho, 

morreu por minha salvação. 
Como faço para servir as suas lágrimas se ele fosse para condenar? 

Através dos méritos de suas dores me a dor dos meus pecados, 
e verdadeira alteração da minha vida, com compaixão constante e terna da Paixão de 
Jesus 
e de vosso sofrimento. 
Se Jesus e vós, sendo inocente, 
tanto sofreram por mim, 
obter para vós saber sofrer pelo vosso amor. 

Senhora, se eu te ofendi, é apenas que o meu coração ferido. 
E se eu tenho servido fielmente, 
hiérelo favor também especial. 
É injusto ver o meu Jesus feridos 
e vós, vós também está com ele, ferida, e eu, no entanto, encontrar ileso. 
Pela angústia que sentiu, a minha mãe, para contemplar o vosso Filho, 
dominado pela tristeza, ao morrer na cruz, eu te imploro me 
a graça de uma boa morte. 

Advogado dos pecadores, não se esqueça de me ajudar 
quando, aflito e perturbado, 
é passar a eternidade. 
Temos agora invocar se não tenho voz 
invocar o nome de Jesus e vossa, 
e ora a teu Filho e vós me socorráis no último minuto, e agora eu digo: Jesus e Maria, 
minha esperança, 
Recomendo-vos a minha alma. Amen. 

Seção II 

Sofreu por MARIA DOLORES 

Primeira dor: a profecia de Simeão 

Maria sabe que vossos futuros sofrimentos 

Neste vale de lágrimas todo homem nasce chorando e tem que sofrer os males que 
acontecem todos os dias. Mas como existência dolorosa seria se vós soubesse os males 



que seguirão. Sêneca diz: terrível situação que saber o futuro, antes de chegarem as 
misérias seria infeliz. 
O Senhor que nos amparar, não deixando-nos saber as cruzes 
Esperávamos que, se nós sofremos, sofremos apenas uma vez. Mas ele tinha essa 
miramiento com Maria, que, porque Deus queria que todos rainha doloroso como vosso 
Filho sempre quis os olhos e sofrer continuamente todas as dores que o esperavam. 
Estas sanções foram a paixão e morte de vosso amado Jesus. Eis que o santo velho 
Simeão no templo, tendo recebido em vossos braços a criança divina, vós 
prevê que vosso filho seria o sinal de todas as contradições e perseguições 
homens: "Isso é definido como um sinal a ser discutido", e é por isso que a espada da 
dor seria a alma de Maria Pierce: "E uma espada de dor traspassará a tua alma" (Lc 2, 
35). 
Ele disse que a Virgem a Santa Matilde que Simeon antes de tal notificação, toda a sua 
alegria virou tristeza. Porque, como foi revelado a Santa Teresa, Mãe Santíssima, 
embora eu sabia desde o início o sacrifício de sua vida, ele iria oferecer vosso Filho para 
a salvação do mundo, no entanto, de que a profecia especial reuniu-se em mais 
pormenor as penalidades e morte cruel que estava a suceder vosso Filho amado. Sabia 
que eles estavam indo para contradizer tudo na doutrina, porque, em vez de acreditar 
que eles tinham que ter por blasfêmia dizer que o Filho de Deus, como afirma a Caifás 
maus quando ele disse: "Ele blasfemou, é réu de morte" (Mt 26, 66-67). Pegamos o 
oposto na estima que merecia porque ele era nobre linhagem 
real, e foi desprezado como um plebeu. "Não é este o filho do carpinteiro" (Mt 13, 55). 
"Não é este o carpinteiro, filho de Maria?". Era a mesma sabedoria e foi tratado como 
ignorante: 
"Como é que ele sabe de cartas não estudou" (Jo 7, 15), um falso profeta: "E também 
com os olhos vendados e perguntou-lhe adivinhar! Quem é que te bateu? "(Lc 22, 64). 
Trataram-lo louco: "Vós está louco, por que ouvi-lo?" (Jo 10, 20). Ele foi julgado 
comilão e beberrão e amigo de publicanos e pecadores (cf. Lc 7, 34). I teve como 
assistentes: "Feito os demônios com o poder dos demônios" (Mt 9, 34), por heresia e 
demoníaco: "Não dizemos com razão que és samaritano, e que tens demônio?" (Jo 8, 48 
). Em tudo o que foi tido por processo crime tão notório não precisava convencer, 
enquanto ele gritava a Pilatos: "Se ele não fosse um malfeitor, teríamos não lhe deu" (Jo 
18, 30). 
Ele teve de ser atingida na alma, porque mesmo Pai eterno, que a justiça divina foi 
satisfeita, ele não iria participar da oração que entrou no jardim, quando ele orou: "Pai, 
se possível, deixe este cálice de mim "(Mt 26, 39), e deixou com medo, o tédio e 
tristeza, assim o Senhor aflito disse:" Minha alma está triste até a morte “(Mt 26, 38), e 
sobrecarregado com angústia suor tornou-se como gotas de sangue”. Irritado e 
perseguidos em vosso corpo e em sua vida, basta dizer que foi atormentado em todos os 
vossos membros sagrados: nas mãos e nos pés, o rosto ea cabeça, todo o vosso corpo, 
até morrer, sangrar e denegrida, em uma árvore vil. 

Maria viveu a imolação contínua 

David, em meio a todos os vossos prazeres e grandeza real, quando ouviu o profeta Natã 
anunciou que vosso filho ia morrer (2 Reis 12, 144), a paz não era ele chorou, jejuou, 
dormiu no chão. Maria, no entanto, recebido com grande paz a notícia da morte de 
vosso Filho e com a mesma tranquilidade continuou suportando vosso sofrimento, mas 



o que seria a sua dor 

sempre contra esse Filho, o mais gentil, e ouvi-lo dizer aquelas palavras de vida eterna e 
contemplar o vosso comportamento absolutamente santos? 
Abraham sofreu grandes tormentos durante esses três dias em que ele viveu com a sua 
Isaque amava sabendo que ele iria perder. Mas, oh Deus, e não por três dias, mas para 
30 anos Maria teve de sofrer tais sanções. O que eu digo semelhante? Ambos eram mais 
velhos, mais amigável era o Filho de Maria, o filho de Abraão. 
A própria Virgem revelou a Santa Brígida que houve um tempo em que não atribua essa 
dor. "Toda vez que eu olhei para o meu filho, toda vez que eu envolto em panos, cada 
vez observando suas mãos e pés, tantas vezes em minha alma como uma nova dor 
assola pensando no momento da crucificação." O abade Rupert, olhando para Maria, 
pensa como ela cuidou de vosso filho dizer: "feixe de mirra é o meu amado para mim, 
permanecer entre os meus seios." Meu filho, vós em meus braços, porque vós é o mais 
querido para mim, mas quanto mais eu te amo, mais vós se torna um pacote de mirra e 
causa da minha dor, porque eu acho que os vossos sofrimentos. 
Ele viu Maria, diz São Bernardino, a força dos santos tiveram a agonizar, a beleza do 
paraíso tinha de ser deformado, o Senhor do mundo, ser anexado como 
réu, o Criador de tudo, ferido de morte, o juiz de todos, condenado, ea glória do céu, 
desprezado, o Rei dos reis, coroado de espinhos e tratado como rei simulada. 
Segundo o padre Engelgrave, foi revelado a Santa Brígida que a mãe aflita, sabendo o 
quanto ele teve de suportar o vosso Filho ", alimentando, pensando no fel e vinagre 
envolveu-o em panos, quando ele pensou nas cordas que tiveram que algemá-lo, quando 
ele estava carregando imaginei pregado na cruz, quando ele viu dormindo lembrou que 
um dia seria morto ". E sempre que ele usava vosso manto lembro que um dia ele teve 
que começar a crucificá-lo, e quando ele contemplou as mãos e os pés sagrados santos, 
ele veio à mente as unhas que estavam a passar. 

Maria disse a Santa Brígida: Meus olhos se encheram de lágrimas e meu coração tremia 
de dor. 

Maria aceitou a sofrer com a força progressiva 

O evangelista diz que Jesus, como ele cresceu em idade, também crescia em sabedoria e 
graça diante de Deus e dos homens (Lc 2, 52). Isso significa que crescia em sabedoria e 
em graça para com os homens em termos de vossos pontos de vista, e para Deus, como 
explica Santo Tomás em 
Como todas as suas obras eram meritórias e têm servido para aumentar cada vez mais 
graça 
se desde o início que ele não tinha sido dada a plenitude absoluta de graça, mediante a 
união hipostática. Se Jesus cresceu em grande estima e amor de pessoas, quanto mais 
iria crescer na estima eo amor de Maria. Mas, quanto mais esse amor crescia, mais 
aumentou a dor de ter que perder morte tão cruel, e quanto mais próximo o momento da 
paixão de vosso Filho, muito mais, e mais dor que espada profetizada por Simeão, 
através do coração de mãe. Isto é o que o anjo disse a Santa Brígida, dizendo: Como o 
filho estava se aproximando paixão, que a espada da Virgem, cada vez, tornou-se mais 
doloroso. 



Pois, se o nosso Rei Jesus e de sua Mãe não se recusar a sofrer por nosso amor 
Ao longo da vida tão cruel sentença, não temos o direito de chorar pelo nosso 
sofrimento, certamente menos. Jesus Cristo apareceu a Irmã Madalena Orsini, dominica, 
enquanto que sofrem por algum tempo uma grande tribulação, e incentivou-a a 
permanecer na cruz com ele suportar essa dor. Irmã Magdalena, lamentando, ele disse: 
Senhor, que sofreu na cruz apenas três horas, mas eu passei anos com essa tortura. E, 
em seguida, o Redentor respondeu: Que 
dizer? Eu desde o primeiro momento da minha concepção sofri no coração que depois 
da cruz 

sofreu no corpo. Então, quando nós sofremos e lamentamos qualquer dificuldade, 
imagine que Jesus e sua santa Mãe, dizemos o mesmo. 

EXEMPLO 

Um oitavo espada no coração de Maria 

Diz o P. Reviglione, jesuíta, que um jovem teve a devoção a visitar todos os dias uma 
imagem dolorosa da Virgem com sete espadas no vosso coração. Uma noite caiu pecado 
mortal infeliz para ir na parte da manhã para visitar a imagem que ele viu no coração da 
Virgem não sete espadas, mas oito, enquanto olhava espantado, ele parecia entender que 
vosso pecado foi que a nova espada no coração de Maria. Tocou e foi imediatamente 
desculpas a confissão, e pela intercessão de vosso advogado recuperou a graça de Deus. 

ORAÇÃO DA DOR DOS PECADOS 

Mãe Santíssima, Maria, não apenas com uma espada, 
mas com tão poucos são os meus pecados traspassaram o coração. 

Senhora, não vós, o inocente, mas eu, culpado de muitos crimes, 
que deve sofrer as penalidades. Mas já que vós queria sofrer tanto para mim, me em 
vossos méritos 
grande dor da minha culpa e paciência 
para apoiar o trabalho da vida. 

Sempre ser muito leve para mim, tantas vezes merecida condenação. 

Segundo Sorrow: A Fuga para o Egito 

Maria, companheira de dor 



Como o cervo ferido carrega sua dor para onde vai com a flecha atingiu-o e à Mãe de 
Deus, após a profecia de Simeão, como vimos, ao considerar a primeira dor, a dor 
sempre levava consigo sua constante lembrança da paixão de vosso Filho. Halgrino, 
explicando a passagem dos Cânticos: "E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão 
como franja roxa comissionamento rei" (Ct 7, 5) diz que esses cabelos eram Maria 
pensamentos contínuos de Jesus paixão que o fez ver a cada momento o sangue que 
uma vez tinha estourado de suas feridas. "Sua mente, Maria, e vossos pensamentos 
estavam manchados com o sangue da paixão do Senhor, de modo que era como ver o 
fluxo de sangue constantemente feridas". O filho era a flecha no coração de Maria, a 
mais amigável que lhe mostrou o mais ele atingiu com o 
dor de ter que perder morte tão cruel. Vamos considerar a segunda espada 

de dor que o feriu na Fuga para o Egito, ele teve que levar vosso filho para a 
perseguição de Herodes. 
Quando Herodes ouviu falar que o Messias nasceu, tolamente temia que ele estava indo 
para 
arrancar o vosso reino, de modo san Fulgencio, provocando sua loucura, fala assim: 
"Herodes, por que te perturbas isso? Este rei que acaba de nascer não está vindo para 
destronar reis lutando, mas para subjugá-los tão admirável em sua morte ". Esperava 
que o ímpio que os Magos lhe trouxe a notícia do rei, onde ele nasceu para tirar sua 
vida, mas para ser iludido pelos magos mandou matar todos os meninos de Belém. 
Então, o anjo apareceu em sonho para São José e lhe disse: "Levanta-te, toma o menino 
e sua mãe e foge para o Egito" (Mt 2, 13). E naquela noite disse a Maria e tendo a 
criança fugiu. "Quem se levantou, tomou o menino e sua mãe, de noite, e fugiu para o 
Egito" (Mt 2, 14). "Oh Senhor, então, disse Maria (como ele acha que Santo Alberto 
Magno) - Vós tem que fugir dos homens que vieram para salvar os homens?" E a mãe 
de luto, em seguida, percebeu que estava começando a ser feita no Filho profecia 
Simeão: "Este tem sido colocado como um sinal de contradição" (Lc 2, 37), uma vez 
que, apenas nascido, foi perseguido até a morte. O sofrimento do coração de Maria, diz 
São João Crisóstomo, ouvir a ordem ordenando-lhe para ir com vosso Filho exílio tão 
difícil. Fuja vosso para estranhos, o templo da sede dos demônios. O maior tribulação 
ver um recém-nascido ao redor do pescoço de sua mãe e ela obrigada a tomar em fuga? 

Maria no caminho para o exílio 

Cada considerar como Maria sofreu nesta viagem. Foi grande a distância para o Egito e 
tinha que durar por muitos dias. A estrada, acidentada, desconhecido e pouco utilizado, 
clima sombrio. Maria era uma jovem e delicada, não acostumada a essas viagens. Eles 
tinham servos atendiesen eles. Eles eram os vossos servos, como São Pedro Crisologo: 
"Oh Senhor, que vergonha veria virgem tão carinhoso em vossos braços carregando 
criança recém-nascida que estava fugindo do mundo!" 
Bonaventure Perguntando: como eles conseguiram comer? Onde 
passar a noite? Que lugares estavam hospedados? O que mais eles poderiam comer, mas 
o que levou São José ou recebendo esmolas? Onde pernoctarían durante a longa viagem, 
mas na areia ao abrigo de qualquer arbusto, nua e serena, onde saqueadores ladrões e 



bestas selvagens? Quem teria conhecido esses três personagens, os mais ilustres do 
mundo, por isso que teria levado três mendigos sem-teto? 

Maria e José e vosso filho no Egito 

Eles viviam no Egito com dificuldades durante esses anos. Outsiders eram 
desconhecidos, sem renda, sem dinheiro, sem parentes. Ele dificilmente poderia 
sustentar vossos empregos modestos. Basílio diz: Como eram pobres, é claro que eles 
tinham que ganhar o suficiente para viver com o suor de suas testas. Comentário 
Landulph da Saxônia e servir aos pobre consolo que Maria é assim em situação de 
pobreza, uma vez que passaram fome, sem comida para dar ao filho. 
Mateus relata que Herodes estava morto, ele voltou a ser o anjo apareceu em sonhos a 
São José e disse-lhe para voltar para a Judéia. Bonaventure Falando desta viagem, acho 
que a Virgem sofreu mais do que o primeiro, e mais uma vez que Jesus teve que sofrer 
em cerca de sete anos, pois nessa idade era grande o suficiente para não ser capaz de 
levar nos braços, mas tão pequeno que era muito difícil o caminho. 

Vendo Jesus e Maria com St Joseph percorrer o mundo como peregrinos e fugitivos 
devemos passar a viver na terra como peregrinos, sem se apegar aos bens que o mundo 
tem para oferecer, e que em breve terá de largar tudo e ir para a vida eterna. "Aqui não 
temos nenhuma cidade permanente, mas temos tempo para o futuro" (13, 14). Ele 
acrescenta Agostinho: Vós anfitrião, olhar, e passagem. 
Também nos ensina a abraçar a cruz, porque vós não pode viver neste mundo sem 
cruzes. 
A Santíssima Veronica de Binasco, agostiniano, estava em espírito para acompanhar 
Maria com o Menino Jesus e São José nesta viagem do Egito, e que ele mesmo disse a 
Mãe de Deus: Filha, vós já viu o trabalho que estive em Nesta viagem, lembre-se que 
ninguém fica completamente sem sofrimento. Aquele que deseja ser aliviado nos 
sofrimentos desta vida, vós precisa ir em companhia de Jesus e Maria. "Leve a criança e 
sua mãe". Aqueles que carregam em vossos corações com amor esta Filho e esta Mãe, 
eles fazem leve, doce e gentil todas as dores. Maria amor console e acolhendo em 
nossos corações ao Vosso Filho, que agora também é perseguido e maltratado pelos 
homens em vossos pecados. 

Nossos pecados assediados Maria 

Ele apareceu à Beata Maria Coleta, franciscano, e mostrou-lhe todos os feridos bebê 
Jesus, e disse: Assim os pecadores tratam continuamente o Filho, renovando-lhe a morte 
e me dói. Ore por eles, minha filha, para tornar-se. E o venerável Irmã Joana de Jesus e 
de Maria, também franciscano, precisamente um dia meditando filho Jesus perseguido 
por Herodes, ouviu um grande estrondo, como homens armados que estavam em busca 
de alguém, e, em seguida, viu diante de si um belo rapaz, todos assustados, que veio 
correndo para ela e disse: "Juana meu, me ajude, me esconder, eu sou Jesus de Nazaré, 
que vêm fugindo pecadores como Herodes me assombram e eu quero matar. Vós me 
salvar. " 



ORAÇÃO PARA AJUDA E PERDÃO 

É possível, Virgem Maria, que depois que vosso filho morreu 
nas mãos dos homens, 
Eles perseguiu ferozmente mortal siga estes ingratos ainda perseguindo os vossos 
pecados 
ea humilhar-te, Mãe dolorosa? 
E o que eu também sou 
um daqueles ingratos? 

OMG doce, faz com que meus olhos lágrimas 
a lamentar tal ingratidão. 
E o trabalho que vós sofreu na Fuga para o Egito, 
me ajudar com a sua ajuda 
em minha viagem para a eternidade, 

para que vós possa finalmente chegar 
te amo para sempre, junto com vós, 
na terra dos bem-aventurados, 
perseguido meu Salvador. Amen. 

Terceira tristeza: O Menino Jesus perdido no templo 

Maria sofre a perda de vosso filho 

Escreve o apóstolo Tiago, que a nossa perfeição consiste na virtude da paciência: 
"Paciência tem que ser um trabalho perfeito que vóss sejam maduros e completos, não 
deixe nada a desejar" (St 1, 4). Agora, depois de ter dado o Senhor à Virgem Maria 
como um exemplo de perfeição, era necessário que o colmase de sofrimento para que 
possamos admirar e imitar a sua paciência heróica. Entre os maiores sofrimentos que a 
Mãe 
Deus sofreu na sua vida foi a de que agora vamos considerar, ou seja, a perda de vosso 
filho no templo. 
Quem nasceu pouco cego como não ver a luz do dia, mas que por algum tempo foi visto 
e teve luz, sentir mais intensamente a sua cegueira. Da mesma forma, o infelizes que 
cegos pela lama da terra apenas conhecer a Deus, mas alguns sentem por não encontrar, 
mas que, pelo contrário, iluminado pela luz do céu foi encontrado digno de encontrar o 
amor com a doce presença o bem maior, como dói se sentir privado dele. Vamos ver o 
quão doloroso que tinha que ser para Maria, que estava acostumado a desfrutar da doce 
presença de vosso Jesus, esta terceira espada golpeou quando, tendo perdido em 
Jerusalém por três dias foi privado dela. 
Lucas narra no capítulo II que acostumado a Virgem com São José, vosso marido e 



Jesus visitar o templo para a festa da Páscoa, estavam lá, segundo o costume, 
quando a criança tinha 12 anos de idade, mas tendo caído em Jerusalém, quando ele se 
virou, ela não percebeu, porque eu pensei que estava indo para a festa. Então, quando a 
noite perguntou ao filho, e não encontrá-lo correu de volta a Jerusalém para olhar. E não 
encontrá-lo, mas depois de três dias. 
Agora considere o que tinha vontade de experimentar esta mãe de luto durante 
estes três dias que passaram em todos os lugares perguntando por vosso filho, como a 
esposa de Salomão: "Vós vê aquele a quem ama a minha alma?" (Ct 3, 3), ninguém lhe 
daria razão. Maria, quanto mais ternura, cansados e fatigados, sem encontrar vosso 
amado, poderia dizer o que o vosso irmão Joseph Ruben: "A criança aparece, então, 
aonde irei" (Gn 
37, 30). Meu Jesus não aparece e eu não sei mais o que fazer para encontrá-lo, mas onde 
posso ir sem a minha 
tesouro? 
Ela constantemente a chorar durante esses três dias, poderia repetir com David, "Vós 
As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto os homens me 
dizem todos os dias: Onde está o teu Deus "(Sl 4, 4)?. Pelbarto maravilha que escreve 
aquelas noites não dormi a mãe de luto, chorando e implorando a Deus para encontrar 
vosso filho fez. E durante este tempo, nas palavras de São Bernardo, muitas vezes 
dirigida a vosso próprio Filho, nas palavras da noiva: "Aponte-me, amor da minha alma, 
onde vós alimentar o rebanho, onde vós tirar um cochilo ao meio-dia, para que eu não ir 
tão errante "(Ct 1, 7). Filho, deixe-me saber onde vós está para já não andam a esmo 
procurando em vão. 

Maria sofre a maior amargura 

Alguns dizem que a dor de Maria não é apenas entre os idosos que sofreram, mas era o 
maior e mais amargo de todos, e não sem alguma razão. Primeiro, porque nas outras 
dores Maria estavam com Jesus. Ele sofreu com a profecia de Simeão no templo e na 
Fuga para o Egito, mas sempre com Jesus, mas essa dor longe de Jesus sofreu, sem 
saber onde ele estava. "Me falta a própria luz dos meus olhos" (Sl 37, 11). Então, disse 
chorando: Oh, que a luz da 
meus olhos, meu amado Jesus, não comigo, ele mora longe de mim e não sei onde. 
Orígenes diz que por causa do amor que tinha a mãe santo Filho, sofreu mais 
com a perda de Jesus do que qualquer mártir poderia sofrer as dores do martírio: "Muito 
sofrido, porque eu o amava intensamente. Mais pela sua perda sofreu a dor de qualquer 
mártir em sua morte ". Que longos três dias para Maria! Pareciam três séculos. Dias 
amargos, ninguém poderia consolá-la. E quem poderia me consolar, dizendo a Jeremias, 
se a única coisa que pode me consolar está longe de mim? Portanto, não se cansam de 
chorar meus olhos. "É por isso que eu choro, meus olhos estão indo para a água porque 
está longe de mim, um para reviver a minha alma." E Tobias repetiu: "Que alegria pode 
haver para mim do que eu estou na escuridão e eu não posso ver a luz do céu?" 

Maria, a causa da ausência de Jesus 

A segunda razão é que, nas outras dores Maria compreender a razão ea finalidade do 



mesmo, isto é, a redenção do mundo, ea vontade divina, mas neste caso eu não sei o 
motivo para a ausência de vosso Filho. Dolíase a mãe enlutada estar longe de Jesus, 
enquanto a sua humildade, diz Lanspergius, o fez pensar que eu não era digno o 
suficiente para tê-lo ao vosso lado para cuidar e ter tão rico tesouro. Será que ele acha 
que ele não tinha servido como merecida? 
Se ela tivesse feito algo negligente que deixou? Busquei, diz Orígenes, com medo de 
que nos resta. E verdade que não há sofrimento maior para 
uma alma que ama a Deus, o medo de ter desagradado. Então Maria em qualquer dor 
que ele lamentou, queixando-se amorosamente, quando ele encontrou: "Filho, por que 
vós fez isso? Vosso pai e eu, ansiosos, tem procurado "(Lc 2, 48). Com estas palavras, 
Maria recusou-se a repreender Jesus, como disse ofuscado alguns hereges, mas queria 
expressar a dor que ele sentia por sua perda com ele o amor que ele tinha. Não foi a 
repreensão, diz Denis o cartuxo, mas queixa-se de amor. 
Em suma, era tão dolorosa que espada de dor para o coração da Virgem Santíssima 
·Bem-vindo, desejando um dia e rezar à Santa Mãe, conceder-lhe para acompanhá-la 
nesta dor, Maria foi presenteado com Jesus em vossos braços; Bem-vindo foi 
apreciando a vista de essa criança mais bonita, mas de repente não o viu mais. Tal era a 
dor que ela sentiu o abençoado, ele virou-se para Maria, pedindo pelo amor de Deus, 
não deixá-la morrer de dor. A Santíssima Virgem apareceu novamente depois de três 
dias e disse: vós sabe, meu caro, que a sua dor não é apenas uma pequena parte da perda 
que sofreu o meu filho. 

Maria é um exemplo de desolação a sofrer o silêncio de Deus 

Esta dor Maria deve primeiro ser um conforto para aqueles que estão desolados e não 
desfrutar da doce presença do Senhor, que já senti. Chore, sim, mas em paz, como 
Maria chorou a perda de vosso filho. Seja forte e não tenho medo de perder a graça 
divina, a ouvir o que Deus disse a Santa Teresa: Nenhum inconscientemente perdido, e 
ninguém são enganado, se não quer ser enganado. Se o Senhor remove o sentimento de 
que a sua presença seria 

o amor não é tão removido de vosso coração. Ele se esconde assim que vós olha desejo 
mais ardente e amor. Mas quem quer conhecer o Senhor não precisa olhar, e não entre 
as delícias e os prazeres do mundo, mas entre as cruzes e mortificações, como procurou 
Maria. Escrever Origens: Aprender com Maria a buscar Jesus. 
Além disso, a única boa é a olhar para Jesus. Quando Jó perdeu tudo 
possuía, finanças, filhos, saúde, honra, até que têm de se sentar em um monturo, como 
tinha 
Deus, afinal de contas estava feliz. Santo Agostinho diz que falar sobre ele: Ele perdeu 
o que Deus lhe tinha dado, mas não tinha Deus. Eles são realmente infeliz e lamentável 
que perderam Deus. Se Maria chorou por três dias, a perda de vosso filho, quanto mais 
deve lamentar os pecadores que perderam a graça de Deus e do Senhor diz: "Vóss não 
são meu povo, e eu para vós, teu Deus" ( I 1, 9). Porque é isso que faz com que o 
pecado, a alma se separa de Deus: "Os teus pecados Eu separação entre vós eo vosso 
Deus, e os vossos pecados encobrem o vosso rosto" (Is 59, 2). Portanto, mesmo se é 
muito rico, tendo perdido a Deus, toda a terra não é nada além de fumaça e sofrimento, 
como Salomão confessou: "Tudo é vaidade e aflição de espírito" (Ecclo 1, 14). Mas a 



maior desgraça destes pobres cegos, diz Santo Agostinho, é que se vós perder um boi na 
sequência, se não perder uma ovelha não fazer qualquer diligência para encontrar, se 
vós perder um jumento não descansar até que eu encontrá-lo. Mas perder o bem maior 
que é Deus, e comer e beber muito mais tranqüilo. 

A adaga feridas do Senhor 

Refere-se às Cartas Jesuítas anuais, nas Índias, um jovem que quer sair de casa para 
cometer ação pecaminosa, e ouviu uma voz dizendo: Pare, 
Onde vós vai? Ele se virou e viu uma estátua da Virgem das Dores. Ela puxou o punhal 
que tinha 
no coração e estendeu-o, dizendo: Tomai-o punhal e me ferir me em primeiro lugar, mas 
não machucar ami Filho com tal pecado. Ouvindo isso, o jovem caiu por terra, e todo 
em lágrimas se arrependeu e pediu ao Senhor e à Virgem Maria o perdão dos pecados. 

ENCONTRAR JESUS ORAÇÃO 

Santíssima Virgem, por que afligem vosso filho olhando perdido? 
Será que eles ignoram onde está? 
Vós não se lembra que habita 
dentro do vosso coração? 
Não sei quem se alimenta entre os lírios? 
Vós mesmo diz: 
"O meu amado para mim e eu para ele, 
que navega entre os lírios "(Ct 2, 16). 

Vossos pensamentos e sentimentos, tão humilde, puro e santo, 
são lírios que convidam 
habitar em vós o marido divino. 
Vós suspira? Para Jesus, Maria, 

porque só ama? 
Permitam-me que anseia por ele 
e muitos pecadores que não amam 
e perderam a ofender. 

Minha mais amada Mãe, fazei que eu encontrar o vosso filho. 
É verdade que ele 
ele pode ser encontrado de quem procura. "O Senhor é bom 
para a alma que o busca "(Lm 3, 25). 
Mas vós me faz parecer que eu olhar. 
Vós é a porta através da qual todos acabam encontrando Jesus; 
para vós, espero me encontrar. Quarta Sorrow: Encontro de Maria com Jesus no 



caminho do Calvário 

Maria sofre na mesma medida do vosso amor 

San Bernardino diz que para se ter uma idéia da grande dor de Maria ao perder a morte 
de vosso filho, é necessário pensar o amor dessa mãe para ele. 
“Todas as mães se sentem como eles próprios os sofrimentos de vossos filhos, assim o 
Cananea, quando eu perguntei a Salvador para entregá-los à sua filha possuída pelo 
demônio, diz ter pena dela, a mãe dela, ao invés de a criança “, Tem misericórdia de 
mim, Senhor, Filho de David, porque minha filha é atormentada por um demônio "(Mt 
15, 22). Mas o que a mãe amou vosso filho como Maria amava Jesus? Era a sua única 
filha, e cresceu com muitos empregos, amado filho da mãe e assim amá-la, enquanto 
criança era vosso filho e vosso Deus, que tendo vindo à Terra para ligar todo o fogo do 
amor divino, como ele disse: "Eu vim trazer fogo à 
terra, e que mais quero, mas que acendeu "(Lc 12, 49), que o amor não iria disparar 
foguetes em 
que o coração de sua santa Mãe, pura e vazia de toda afeição mundana? A Santíssima 
Virgem disse a si mesma para Santa Brígida que vosso coração era um com o de vosso 
Filho por amor. Essa mistura de escravo e mãe e filho e Deus se levantou no coração de 
Maria um fogo de amor feita de mil incêndios. Mas tudo isso fogo do amor, enquanto a 
paixão tornou-se um mar de dor. 
San Bernardino diz ponderando este mistério: todas as dores do mundo, se reunir de 
uma vez, não seria tão intensa quanto a dor da gloriosa Virgem Maria. E assim, 
realmente, porque essa mãe, como São Lourenço Justiniano, mais ternamente amado, 
mais profunda era a sua dor. Quanto mais ternamente amava ainda mais dor que sentia 
ao vê-lo partir, especialmente quando ele encontrou o vosso filho, e condenado à morte, 
foi com a cruz até o local da execução. E esta é a quarta espada de dor que vamos 
considerar. 

Despedida de Maria Jesus 

Nossa Senhora revelou a Santa Brígida que, quando o tempo aproximado para a paixão, 
vossos olhos estavam sempre cheios de lágrimas pensando em o Filho amado, que ia 
perder nesta terra, e 

Eu tinha um suor frio, com medo assaltou-o a pensar sobre o próximo show tão cheio de 
dor. E fechar o dia em que Jesus estava chorando para dizer adeus à mãe para ir até a 
morte. San Buenaventura, considerando-se o que seria Maria, naquela noite, fala assim: 
Sem sono que vós passou, e enquanto os outros dormiam vós permaneceu acordado. 
Quando amanheceu, os discípulos 
de Jesus Cristo a esta mãe de luto, que para trazer novidades e quem mais, mas toda a 
dor, 
cumprida em que o texto de Jeremias: "Clama a noite choro e lágrimas ply sua 
bochechas, nem ninguém lá para consolar todos os que querem "(Lm 1, 2). 
Um veio para se referir abuso cometido contra vosso filho na casa de Caifás, outra 



vontade 
referindo-se o desprezo que fez Herodes. João finalmente chegou e anunciou que o 
injustísimo Pilatos condenou-o à morte de cruz. Eu disse injustísimo porque, como St. 
Leo, note que este juiz injusto, enviou-o à morte. Ó Mãe das Dores, eu diria que João, 
vosso filho foi condenado à morte e deixou-se levar pela estrada cruz do Calvário para 
que gravou o Evangelho: "E carregando a cruz veio ao lugar chamado Calvário" ( Jo 19, 
17); ver, se vós quiser ver e dizer o vosso último adeus da maneira que ele tem que ir. 
Parte Maria com João, e vestígios de sangue nas ruas para ver as observações tem sido 
através de vosso Filho. Como ela revelou a Santa Brígida: Na pista onde conheceu 
Eu tinha passado o meu Filho, para a terra sangrenta apareceu. São Boaventura diz que 
a mãe aflita, cortar uma rua, era levar para a rua, onde foi passar vosso filho 
problemático. St. Bernard diz: o mais aflito de mães que vão ao encontro do mais aflito 
das crianças. Maria esperou naquele lugar, e quanto delírio teve que ouvir os judeus que 
sabia contra vosso filho e, talvez, com ela mesma! 

Maria testemunha a passagem de Jesus 

Que dor era demais para ela para ver os pregos, martelos e cordas em frente levando os 
executores e todos os instrumentos horríveis para matar vosso filho! E o que a espada ao 
vosso coração para ouvir a corneta anunciando a sentença contra ela Jesus! Mas agora, 
depois de passar os instrumentos, o pregador e ministros de justiça, olhar para cima e 
que vós vê? Ele vê um homem coberto de sangue da cabeça aos pés, com uma coroa de 
espinhos, com uma pesada cruz nas costas, que contempla e quase não sei, então, dizer 
com Isaías: "Ele não tinha aparência ou presença" (Is 53, 2). Sim, porque as feridas, 
hematomas e sangue coagulado o fez como um leproso, de modo que era desconhecido: 
"Era desprezado, homem de dores, o homem de resíduos, não ter em conta" (Is 53, 3). 
Mas no final, o amor tornou-se reconhecido, e que já foi conhecida como São Pedro de 
Alcântara: "O que se seguiu uma luta entre o amor eo medo no coração de Maria. Por 
um lado, desejava vê-lo, mas por outro lado, ele estava com medo de ver algo tão digno 
de compaixão. Finalmente, olhou, os olhos do filho longe de um coágulo de sangue que 
impedia a visão, como foi revelado a Santa Brígida, e minha mãe olhou para o filho. E 
os vossos olhos estavam cheios de dor, como tantas flechas que perfuraram as duas 
almas no amor. 
Margaret, filha de Sir Thomas More, quando viu vosso pai estava indo para a sua morte, 
ele não poderia dizer mais do que: Pai, pai, e caiu desmaiado em vossos pés. Maria, 
quando ela viu vosso filho estava indo para 
Calvário, não desapareceu, não, porque, como o P. Suarez, a Mãe de Deus não poderia 
perder o uso da razão, e morrer, pois Deus reservou para mais dor, mas se o fez sofrer 
uma dor morreu capaz de causar milhares de mortes. 
Virgem queria abraçá-lo, como St. Anselm, mas rejeitam minions, injuriándola, e 
impulsionar o amado Senhor e de Maria está perto. Virgem Santa, 
No Calvário? Desafio vós ver pendurado na cruz, que é a vossa vida? Santo 

Lorenzo Justiniano imaginar que o Filho diz: Oh Mãe, parar: para onde ir? Se vós vem 
comigo ser torturado com a minha dor e eu com a sua. Mas mesmo que ele testemunhou 
Jesus tem que custar uma dor tão aguda, a dona Maria não queria sair. O Filho está indo 
adiante, e minha mãe com ele para ficar com ele crucificado. William diz: a mãe trouxe 



a sua cruz e seguiu-o para ser crucificado com ele. 
Escreve São João Crisóstomo: Até das feras que simpatizam. Se víssemos um 
leoa vai atrás de vosso cachorro que o levou a matar, dar compaixão. Que tal compaixão 
não vai ver Maria com vosso Cordeiro imaculado que está condenado à morte? Vamos 
ter compaixão por eles e procurar acompanhar vosso filho e ela nós, trazendo com 
paciência a cruz que o Senhor nos envia. Crisóstomo Pergunta: Por que Jesus queria 
ficar sozinho no sofrimento e no outro lado, carregar a cruz, seria ajudado por Simão de 
Cirene? E ele responde: Para vós entender que a cruz de Cristo não inútil sem o vosso. 
Não o suficiente para salvar a única cruz de Jesus se não estamos impressionados com a 
nossa morte. 

A cruz nos une a Deus 

O Salvador apareceu à Irmã Dominica, religiosa em Florença, e disse: Pense em mim e 
me ama, eu sempre penso em vós e te amo. E ofereceu-lhe um buquê de flores com uma 
cruz, significando assim que as consolações dos santos neste mundo devem ser sempre 
acompanhadas pela cruz. As cruzes juntaram as almas para Deus. 
São Jerônimo Emiliani, como um soldado cheio de vícios, caiu nas mãos de vossos 
inimigos, 
Eu trancado em um calabouço. Lá, tocado por sua angústia e iluminada por Deus para 
mudar a sua vida, ele se virou para a Santíssima Virgem, e com a ajuda desta divina 
Mãe começou a tomar vida santa. Merecia ver o trono de glória que Deus tinha 
preparado no céu. Ele foi um dos fundadores dos pais Somascos, morreu como um 
santo e foi canonizado. 

ORAÇÃO a levar a Cruz 

Mãe das Dores, 
pelo mérito da dor que vós sentiu 
para ver o vosso amado Jesus condenado à morte 
alcançai-me a graça de suportar com paciência as cruzes que Deus me envia. 
Feliz de mim, se eu posso acompanhar 
levar a minha cruz até a morte! 

Vós e Jesus inocente, levaram a uma pesada cruz; 
e eu, que sou pecador, eu merecia o inferno, 
Vai recusar? Tome meu? Oh Virgem Imaculada, espero que ajudar 
a sofrer pacientemente os cruzamentos. Quinta Sorrow: A morte de Jesus 

Maria aos pés da cruz 

É algo para admirar um novo tipo de martírio: a mãe condenada à morte diante de 
vossos olhos vê, executado com bárbaras torturas um filho inocente que ela amava com 



todo vosso coração. "Eu estava de pé, junto à cruz Sua Mãe" (Jo 19, 25). No João passa 
a dizer outra coisa a refletir sobre o martírio de Maria, contemplá-lo na cruz ao ver 
vosso Filho morrer e depois me diga se há dor semelhante à dor. Vamos também nós 
hoje no Calvário para considerar esta quinta espada que perfurou o coração de Maria 
pela morte de Jesus. 
Basta vir ao Calvário o Redentor, rendeu-se à fadiga, os executores despojado de suas 
vestes e pregado na cruz com as mãos e os pés sagrados com unhas afiadas, mas 
Blunt para mais tormento, como São Bernardo. Uma vez crucificado até a cruz, e por 
isso o deixou morrer. 
Deixei os algozes, mas não abandonou Maria. Em seguida, aproximou-se da cruz para 
assistir sua morte. Disse que a Santíssima Virgem a Santa Brígida: Eu não vou para 
longe dele e estava muito perto de sua cruz. San Buenaventura fala assim: Senhora, o 
que lhe serviu indo 
ao Calvário para ver a morte desta criança? Por que vós não parar a vergonha e horror 
de tal crime? Deve mantê-lo vergonha, uma vez que sua desgraça também era vosso 
para ser sua mãe. 

Pelo menos ele deve parar o horror de tal crime ver um Deus crucificado por suas 
próprias criaturas. Mas a resposta do mesmo santo: vosso coração não está pensando em 
vosso próprio sofrimento, mas a dor ea morte do Filho amado, e por isso queria ajudar a 
si mesmo, pelo menos acompanhá-lo. 
William Abade diz: Oh verdadeira Mãe, Mãe cheia de amor, para que nem mesmo 
o medo da morte pode separar o Filho amado. Mas, oh Senhor, que visão tão dolorosa 
era a visão desse Filho morrer na cruz e ver essa mãe agonizante sofrer todas as dores 
que sofreu o Filho! Maria revelou a Santa Brígida o estado lastimável do vosso filho 
enquanto ela estava morrendo na cruz. Meu amado Jesus está na cruz, com todas as 
dores de olhos encovados agonia apertada e sem brilho, as bochechas machucadas e 
mudou-se face, a boca aberta, cabelo ensanguentado, com a cabeça afundada no peito, 
barriga contraída , braços e pernas dormentes e vosso corpo coberto de feridas e sangue. 

Maria participa de todas as dores de vosso Filho 

Todos estes sofrimentos de Jesus, diz São Jerônimo, foram sofrimentos tanto de Maria. 
Quantos eram os ferimentos no corpo de Cristo, como muitos eram as feridas no 
coração de Maria. Quem foi então encontrado no Calvário, diz São João Crisóstomo, 
tinha encontrado dois altares, onde os sacrifícios eram consumados dois: um no corpo 
de Jesus eo outro no coração de Maria. Mas parece mais preciso que São Boaventura diz 
que havia apenas um altar, ou seja, a única cruz do Filho, que, juntamente com a vítima, 
que era este Cordeiro divino, foi sacrificado também a mãe, assim que o santo pergunta: 
Ó Maria, onde vós estava? Perto da cruz? Ah, digamos, mais propriamente que estava 
na mesma cruz crucificado sacrificar o vosso próprio filho. É o que diz Santo 
Agostinho: A cruz e os pregos foram os Filhos e Maria, crucificado o Filho, a Mãe 
também foi crucificado. Na verdade, pois, como São Bernardo, que eram as unhas no 
corpo de Jesus, ele fez amor no coração de Maria, para que, como São Bernardino, 
enquanto o Filho sacrificava o corpo, Mãe sacrificou sua alma. 



Maria mostra o forte 

As mães geralmente não querem testemunhar a morte de vossos filhos, mas se a mãe é 
forçado a participar de uma criança que morre, procura dar toda assistência possível, ele 
se instala na cama de modo que ele está no mais confortável, bebida fresca fornece a 
vós e assim vai a mãe infeliz confortar sua dor. Oh Mãe, o mais afetado de todos! Ó 
Maria, Jesus tocou-lhe assistir a morrer, mas vós não podia dar qualquer alívio! Hey 
Maria Filho 
que diz: "Tenho sede", mas ela não poderia dar-lhe um pouco de água para se refrescar. 
Ele não podia dizer nada, como São Vicente Ferrer, mas esta: Eu não tenho filho que a 
água das minhas lágrimas. Ele viu o filho na cama de dor, pendurado as unhas, sem paz, 
queria segurar para aliviar, pelo menos para expirar em vossos braços, mas era 
impossível. Eu queria abraçá-lo, diz St. Bernard, mas as mãos estão estendidas em vão, 
voltou 
a ele vazio. 
Ele viu vosso pobre filho no mar de dores que estava à procura de conforto, como 
predito pelo profeta: "Eu pisou sozinho o lagar, e do meu povo foi 
qualquer pessoa com que eu me parecia bom e não havia ajudante “(Is 53, 3, 5), mas 
quem iria querer confortá-lo, se todos os homens fossem vossos inimigos, na cruz, 
mesmo quando eles amaldiçoado e ele riu, um dos de uma maneira e outros mais”? "Os 
que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça" (Mt 27, 39). Alguns 
disseram-lhe na cara: "Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz" (Mt 27, 42). E outra: 
"Salvou os outros e não pode salvar a si mesmo." "Se o Rei de Israel, desça agora da 
cruz" (Mt 27, 42). Disse que a Santíssima Virgem a Santa Brígida: Eu ouvi falar que 
ladrão chamou meu filho e outras pessoas que chamou impostor alguns dizem que 
ninguém merecia morrer como ele, e todas essas coisas eram como novas espadas de 
dor. 
Mas o que aumentou a dor de Maria, juntamente com compaixão por vosso filho, foi 
ouvi-lo lamentar que o Pai eterno ele havia abandonado: "Meu Deus, meu Deus, por 
que me abandonaste "(Mt 26, 46). Palavras, como a Mãe de Deus disse a Santa Brígida, 
que ele não foi capaz de manter sua mente e coração e, enquanto ele não fez nada para 
oferecer a vida a justiça divina de vosso Filho para nossa salvação. Por isso entendemos 
que ela, por mérito de suas dores, cooperou nasceu para a vida da graça, a fim de que 
somos filhos de sua dor. 

Maria, mãe de todos os pés da cruz 

Lanspergius diz: Será que Cristo a sua presença como cooperador da nossa redenção, 
para dar-nos como mãe decretou, deve dar à luz a crianças na cruz. E se o coração de 
Maria encontrou algum alívio nesse mar de amargura, isso era tudo o que então 
consolado ao saber que através de sua dor que ele estava dando a luz para a vida eterna. 
Isso é o que Jesus revelou a Santa Brígida: Maria, minha Mãe, por sua compaixão e 
caridade, tornou-se a mãe de todos no céu e na terra. E, de fato estas foram as últimas 
palavras com que Jesus despediu-se dela antes de morrer, esta foi a última memória, 
vamos por vossos filhos, na pessoa de João, quando disse: "Mulher, eis aí o teu filho" 
(Jo 19, , 26). 
E a partir daquele momento, Maria começou a exercer o cargo de nós boa mãe 



porque, como atestado por São Pedro Damião, o bom ladrão foi convertido e salvo pela 
intercessão de Maria: É por isso que o bom ladrão arrependido, porque a Virgem 
Santíssima, colocado entre a cruz do Filho, e do ladrão, orou por ele, recompensando-o 
sérvia, assim, que uma vez que ele tinha feito. Isto se refere que os autores antigos 
assert dizendo isso 

ladrão na Fuga para o Egito com o menino Jesus, tinha sido cortês com eles. Este 
escritório de intercessão da Santíssima Virgem continuou e continua a desenvolvê-la. 

EXEMPLO 

Um pecador salvo pelas dores de Maria 

Em Perugia, um jovem demônio prometeu-lhe que, se vós cometer um determinado 
pecado facilitado entregou-lhe sua alma, e fez-lhe escrever o acordo assinado com o 
próprio sangue. Cometido o pecado, o diabo queria resolver a promessa e levou-o para a 
beira de um poço, ameaçando que se não pesaria jogou de corpo e alma no inferno. O 
jovem bastardo, pensando que ele não poderia escapar de suas garras, ele se aproximou 
da borda do poço para saltar, mas aterrorizado com o espectro da morte, disse ao 
inimigo que não tem coragem de jogar, empurrá-lo para ele. A mulher vestindo o 
escapulário no pescoço da Virgem das Dores, de modo que o diabo disse: Tire isso, eu 
vou ajudá-lo a entregar. Mas o jovem, percebendo que ele estava protegendo a mãe 
escapulário de Deus, disse que não deseja remover. Depois de muitas brigas a 
recuou demônio envergonhado e pecador reconheceu a Mãe das Dores, foi para 
agradecer o grande favor, e se arrependeu de vossos pecados pendurou o documento 
fatal em uma caixa no altar da igreja de Santa María la Nueva, em Perugia. 

ORAÇÃO PEDINDO PARA O AMOR DE CRISTO 

Oh Mãe, o mais doloroso de todos! 
Vosso filho está morto, 
o mais amável e amado you so much! Chorar, que a razão extra para lamentar. 
Quem pode te confortar? 
Só pensei que pode confortar 
que Jesus, com sua morte, conquistou o inferno, 
abriu o paraíso 
foi fechado para homens e conquistaram muitas almas. 

Do trono da cruz deve reinar sobre muitos corações 
que, superada por vosso amor, com amor terá de servir. 
Não despreze Enquanto isso, minha Mãe, a admitir para o vosso lado 
para lamentar vós, 
Eu tenho mais razão para me lamentar por ter sido tão ofendido. 



Mãe de misericórdia, eu, pelos méritos do meu Redentor 

eo mérito de suas dores, 
Espero que o perdão ea salvação eterna. Amen. 

Sexta dor: Lançado e Descida da Cruz 

Maria, mãe de todas as dores 

"Ó vós todos que passais pelo caminho, olhar e ver se há dor como a minha dor" (Lm 1, 
12). Almas devotas, ouvir o que ele diz: Nossa Senhora das Dores: filha amada, eu não 
quero que vós venha a me confortar, porque meu coração não é capaz de confortar nesta 
terra depois da morte de meu amado Jesus. Se vós quiser me agradar, isso é o que eu 
quero de vós: Eis-me aqui e ver se o mundo nunca existiu uma dor semelhante à minha 
para ver que tão cruelmente me arrebatou isso era tudo meu amor. 
Mas, Senhora, e admitir não muito conforto no sofrimento, deixe-me dizer-lhe que com 
a morte de vosso Filho, os teus sofrimentos não foram concluídas. Vós ficará encantada 
com nova espada de dor de ver um passe atirado lado cruel de vosso próprio Filho já 
morto, e então vós tem que buscá-lo em vossos braços para ser retirado da cruz. Isto é o 
que vamos considerar no sexto dor esta pobre mãe aflita. Isto exige a nossa atenção e 
nossas lágrimas, porque a dor de nossa Senhora, a Virgem Maria não se atormentado 
por um, mas desta vez parece que todos eles vieram em massa para assalto. 
Basta dizer a mãe que vosso filho está morto reviver em tudo o amor de sua 
perdeu o filho. Algum alívio para as mães quando vossos filhos estão mortos, tente 
lembrar-lhes que lhes deu problemas. Mas, minha rainha, se eu quisesse aliviar sua dor 
desse procedimento pela morte de Jesus, que recebeu repulsa que ele conseguia se 
lembrar? Não, porque 
ele sempre te amei, sempre obedeceu, vós sempre respeitado. E agora que vós perdeu. 
Quem pode avaliar adequadamente o vosso sofrimento? Só vós pode explicar que vós 
testou. 

Maria oferece vosso Filho para o Pai 

Ter matado nosso Redentor, diz um piedoso autor, o primeiro pensamento da Mãe de 
Deus estava acompanhando vosso filho e apresentá-lo ao Pai eterno. Ele deve dizer 
Maria: eu apresento, meu Deus, vosso Filho e meu filho, que vós já tenha obedecido 
mesmo na morte; recebê-la em vossos braços. Desde sua justiça está satisfeita e 
realizada a sua vontade e consumar o grande sacrifício é digno de sua glória eterna. E 
então, olhando para o corpo morto de vosso Jesus, eu diria: Oh feridas, feridas de amor, 
eu te adoro e quero felicitá-lo, e através de vós que fez a salvação do mundo. Deve ser 
deixada em aberto no corpo de meu Filho para ser o refúgio 
daqueles que em ti é que eles cobrem. Como muitos de vóss vão receber o perdão dos 



pecados e vós vai acender no amor supremo bom! 
A fim de não perturbar a alegria da Páscoa sábado, os judeus queriam ir para baixo do 
corpo da cruz de Jesus, mas como vós pode perder o executado se não estivesse morto, 
então veio alguns com maças de ferro quebraram as pernas , como de fato fizeram com 
os dois ladrões. E Maria, enquanto luto pela morte de vosso Filho, viu aqueles homens 
armados chegou ao vosso Filho. Ao vê-los, primeiro tremia de medo e então lhes disse: 
Eis que meu filho já está morto, não mais e não vai seguir ultrajéis me atormentando, 
sua pobre mãe. Ele pediu-lhes que não quebrantasen pernas, diz São Boaventura. Mas 
como eu estava dizendo isso, ele viu que um soldado dá violentamente 

Ela lançou e abriu o lado de Jesus. "Um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e 
imediatamente sangue e água" (Jo 19, 34). 
No golpe da lança tremeu a cruz eo coração de Jesus estava aberta, como era 
revelou a Santa Brígida. Saiu sangue e água que ainda tinha e também queria lançar o 
Salvador para nós entendermos que ele não tinha mais sangue para nos dar. A 
indignação desta lança foi para Jesus, mas a dor era para Maria. Lanspergius diz: Cristo 
compartilhou com sua mãe sofrendo com esta ferida, de modo que ele recebeu a 
indignação ea dor de Maria. Eles afirmam os santos padres que esta era a espada que a 
Virgem previu o santo velho Simeão, uma espada de aço, mas não de dor que 
atravessou a sua alma abençoada para penetrar no coração de Jesus lança onde ela 
sempre viveu. 
Ele diz que, entre outros, Bernard: A lança que perfurou vosso lado trespassado tanto o 
alma da Virgem, que não podia deixá-lo. Mãe de Deus revelou a Santa Brígida: Ao 
retirar a lança, o ferro estava manchado de sangue. Então, parecia que meu coração está 
vendo transferida para ver o coração de meu Filho trespassado. Disse o anjo a Santa 
Brígida que eram tantos e os sofrimentos de Maria, que não morreu por um milagre de 
Deus. Em outras dores tinham, pelo menos, pena do filho, no Filho não tem o pode 
confortar. 

Maria recebe o corpo de vosso filho 

Temendo da Mãe Dolorosa novos atentados fez dele o Filho amado, pediu a José de 
Arimatéia, que com sucesso Pilatos o corpo de Jesus, pelo menos mortos, poderia cuidar 
dele e entregá-lo a partir de novos atentados. Foi Joseph Pilatos e disse-lhe a dor eo 
desejo desta mãe aflita. Anselmo diz que a compaixão da Mãe Pilatos cedeu e mudou-se 
para conceder o corpo do Salvador. 
Eis abaixo e Jesus da cruz. Ó Virgem sacrossanta, depois de vós, com muito amor 
deram ao mundo ao vosso Filho para nossa salvação, eis que o mundo que eu ingrato e 
retornos. Mas, oh Senhor, como vós obtê-lo de volta? Maria, então, dizer ao mundo: "O 
meu amado é loiro resplandecente" (Ct 5, 10), mas livra-me preto e azul e vermelho, e 
não pela cor de sua pele, mas as feridas que vós fez. Ele se apaixonou por sua aparência 
e agora dá terror de quem vê. Muitas espadas, diz São Boaventura, feriu a alma desta 
mãe ao ser apresentado o Filho descido da cruz! Basta considerar o sofrimento de 
qualquer mãe, quando ele foi apresentado a vosso filho morto. Foi revelada a Santa 
Brígida Para diminuir foram usadas cruz três escalas. Em primeiro lugar, os discípulos 
santos unnailed mãos e, em seguida, os pés. E as unhas foram confiados a Maria, diz 
Metaphrastes. Então, segurando o corpo de Jesus ao redor do topo e outro na parte 



inferior, descido da cruz. Bernardino de Bustos pondera como a mãe aflita, estendendo 
os braços, vai ao encontro de vosso Filho amado, abraçá-lo e, em seguida, senta-se ao 
pé da participação cruzada ele no colo. Veja que a boca aberta, os olhos nublados, a 
carne dilacerada, os ossos nus, tirar a coroa de espinhos e ver os estragos que causou em 
sua cabeça sagrada, assistir aquelas mãos e os pés perfurados, e disse: Meu filho , para o 
qual reduziu o amor que vós tem para os homens! O errado que vós fez isso vós já 
tentou? San Bernardino de Bustos faz dizer: Vós foi para mim um pai, um irmão, um 
marido, minha alegria e minha glória que era tudo para mim. Filho, olha como eu 
angustiado olhar para mim e me confortar. Mas vós não pode olhar. Fale, diga-me uma 
palavra de alívio, mas não falo mais porque vós está morto. Oh espinhos cruéis, disse 
assistindo esse instrumento atroz, pregos, lança impiedosa, o quão bem vós pode 
atormentar o vosso Criador? Mas o que os espinhos?, Que prega? Oh pecadores, 
exclamou, vóss são aqueles que têm maltratado desta forma para o meu filho. 

Maria encontra conforto apenas se evitar o pecado 

Então, disse Maria, e lamentou por causa de nós. Mas se agora poderia sofrer, o que vós 
diria?, Que não sente vergonha de ver que os homens, de ter matado vosso filho, 
continuou a persegui-lo e crucificado vossos pecados? Não há mais afligem esta Mãe 
das Dores, e se, no passado, têm afligido a nossa culpa, faça isso agora nos diz é: "Sede 
sóbria e rebelde” (Is 56, 8). Pecadores, retornar ao 
Coração ferido de Jesus voltar arrependido, ele vai recebê-lo. Fugir dele de se refugiar 
nele, parece dizer como o abade Guerrico, o juiz, o Redentor, o tribunal, na cernelha. De 
acordo com as revelações da Virgem a Santa Brígida, vosso Filho e da cruz, eu poderia 
fechar os olhos, mas custou cruzarle braços, como se quisesse que ele soubesse que 
Jesus queria 
continuar com os braços abertos para acolher todos os pecadores arrependidos que 
voltam para ele. Ó 
mundo, parece dizer Maria ", foi o vosso tempo, o tempo dos amantes" (Ez 16, 8). Olha, 
ó mundo, que o meu filho morreu para salvar vós e não um momento de medo, mas de 
amor, um tempo para amar de mostrar-lhe o amor que vós queria sofrer tanto. 
San Bernardino diz: Por isso, foi violado o coração de Cristo, para que através da ferida 
ferimento visível adoro ver invisível. Se, portanto, concluiu Maria, para dizer o idiota, 
meu filho queria que ele fora o lado para dar-lhe abrir o vosso coração, é totalmente 
razoável que vós também dar-lhe o vosso. E se vós, filhos de Maria, encontrar um lugar 
no coração de Jesus, sem ver rejeitado, ir com Maria, diz Casale Ubertin, ela vai receber 
a graça. E como prova disso, aqui está um exemplo. 

Misericórdia de Deus com um pecador arrependido 

Consulte o discípulo (João Herolt apelido), mas um pobre pecador, depois de ter 
cometido todos os tipos de crimes para matar vosso pai e irmão, é claro, que ele era um 
fugitivo. Este homem, um dia da Quaresma, a ouvir um pregador falar sobre a 
misericórdia divina, foi a confissão dele. O confessor, ouvindo esses grandes pecados, 
absolvê-lo depois que ele enviou diante do altar de Nossa Senhora das Dores para rezar 
antes de sua penitência. Foi o pecador e começou a orar, de repente, caiu morto. No dia 



seguinte o sacerdote para o povo recomendando que a alma, ele estava voando através 
da igreja com uma pomba branca que caiu aos pés do padre, um papel dizendo: Sua 
alma, fora do corpo, entrou no paraíso, e vós, ainda pregando infinita misericórdia de 
Deus. 

ORAÇÃO PEDINDO AMOR DE DEUS 

Nossa Senhora das Dores, grande alma na virtude e em grande dor, ensina-me a sofrer 
com vós, 
imitando o vosso empenho e força 
que surgem do grande incêndio de amor que vós tem para Deus, para o vosso coração 
Não se pode amar mais do que ele. 

Mãe, tem piedade de mim que eu não tenha amado a Deus 
e, portanto, eu tenha ofendido. 
Sua dor me dá grande confiança para obter o perdão. 
Mas isso não é o suficiente, eu amo o meu Senhor. 
E quem melhor do que vós, Caramba, eu posso chegar? 

Maria, que tudo o que vós consolar, me consolar também. Sétima dor: Enterro de Jesus 

Maria separado Jesus 

Quando a mãe está com vosso filho que sofre certamente tem todo castigo para o filho, 
mas quando o filho atormentado morreu e será enterrado ea mãe tem que dizer adeus a 
vosso filho, ó Senhor, o pensamento de que não tem de vista, é superior a todas as 
outras dores. Esta é a última espada de dor que hoje vamos considerar quando Maria, 
depois de ter assistido o Filho na cruz, depois de já ter abraçado morto, foi finalmente 
colocado na sepultura, sendo privados de sua presença amorosa. 
Mas melhor considerar este último mistério da dor, de volta ao Calvário para ver a mãe 
de luto que ainda abraçou o filho morreu. Parece contar com 
Jó: "Filho, filho, vós se tornou cruel para mim" (Jó 30, 21), sim, porque todas as suas 
boas qualidades, sua beleza, sua graça, sua virtude, vossos modos educados, todos 
símbolos muito especiais de amor que eu 've dado ter sido alterado em tantas flechas de 
dor, mais eu tenho inflamado em vosso amor, mais eu me sinto cruel agora se perder. O 
meu Filho amado, te perder, eu perdi tudo. San Bernardo imaginar que fala assim: 
Oh verdadeiro Filho de Deus, vós foi para mim pai, filho e marido, que era minha alma! 
Agora eu estou perdido vosso pai, deixou uma viúva sem marido, estou desolada, sem 
filhos, tendo perdido um filho, eu perdi tudo. 
Assim Maria está inundada de dor segurando vosso filho, mas os discípulos santos, 
temendo que esta pobre mãe morreu na dor, apressaram-se a tomar o vosso 
colo que o Filho morreu para o enterro. Por que, com a violência reverente que o tirou 
dos braços e embalsamamento com aromas, envolveu-o no lençol já preparado, no qual 
o Senhor iria deixar o mundo impresso sua figura, como se vê hoje, em Turim. 



Vós levá-lo para a sepultura em cortejo fúnebre: os discípulos carregados ombros os 
anjos acompanhantes do céu, as mulheres santas voltar, e com eles a Mãe Dolorosa 
seguindo o Filho à sepultura. Veio para o lugar do túmulo, Maria desejava muito deixou 
nele com vosso filho se essa era a Sua vontade. Mas essa não era a vontade divina, pelo 
menos, acompanhou o corpo sagrado de Jesus no túmulo quando ele colocou lá. Ao ir 
para rolar a pedra em frente do túmulo, o discípulo do Salvador deve ir à Virgem a 
dizer: Vem, Senhora, vós tem que rolar a pedra, renuncie a si mesmo, olhar para a 
última hora e dizer adeus ao vosso filho. E a Mãe Dolorosa diria o meu Filho amado, 
pegue o coração de sua amada Mãe 

Deixo enterrado com o vosso. A Virgem Maria disse a Santa Brígida: Eu posso 
verdadeiramente dizer que, tendo sido enterrado meu filho, lá foram enterrados dois 
corações. 
Finalmente rolar a pedra e está bloqueado para o santo sepulcro o corpo de Jesus, que 
grande tesouro, que não é maior no céu ou na terra. Vamos divagar aqui: Maria deixa o 
vosso coração sepultado no túmulo de Jesus, porque Jesus é todo o vosso tesouro. 
"Onde está o teu tesouro, lá vosso coração" (Lc 12, 34). E quanto a nós, onde nós 
colocamos nosso coração? Talvez as criaturas? Será que a lama? Por que não, mesmo 
tendo Jesus subiu ao céu 
desejava permanecer, não está morto, mas vivo no Santíssimo Sacramento do altar para 
nos manter 
obter e manter os nossos corações? 

Maria diz adeus a vosso Filho 

Mas voltando a Maria. Nas palavras de São Boaventura, o túmulo abençoado de dizer 
pedra Santo, pedra de sorte que os guardas dentro de vós, agora que tem sido nove 
meses em meu ventre, eu te abençoe e te invejo vós, vós deixar este meu filho custódias 
é toda a minha bondade e todo o meu amor. E então, voltando-se para o Pai eterno, eu 
diria: Oh Pai, encomendo-vos a este o vosso filho e meu. E, com isso, dar um último 
adeus ao Filho e ao túmulo, entrou e virou 
em casa. Ele andou esta pobre mãe tão triste e angustiada, de acordo com St. Bernard, 
excitou a 
muitas lágrimas, mesmo involuntariamente, de modo que onde quer que fosse que viu 
que não conseguia segurar as lágrimas. Ele acrescenta que acompanhou o choro para o 
Senhor e para ela ao mesmo tempo. 
São Boaventura diz que as mulheres santas colocar um véu de luto, como 
viúvas, que em grande parte escondeu o rosto. E ele diz que passagem de volta pela cruz 
banhada pelo sangue de Jesus, foi o primeiro a adorá-la, e dizer: Oh Holy Cross, eu te 
beijo e te adoro porque vós não é mais árvore infame, mas o trono do amor e do Altar de 
misericórdia consagrada com o sangue do Cordeiro divino foi sacrificado sua saúde no 
mundo. 

Maria na solidão 



Depois da cruz se afasta e volta para casa. Ela entrar olha em volta, mas eu não vejo 
Jesus, e somos lembrados de todas as memórias de sua bela vida e morte cruel. Ele 
lembra os primeiros abraços que deu o Filho na gruta de Belém, Colóquios levado com 
ele por tantos anos na casa de Nazaré, lhe vêm à mente as constantes exposições mútuas 
de afeto, os olhos do concurso cheio de amor , as palavras de vida eterna, que saiu de 
sua boca sempre divina. Mas, então, representam as terríveis cenas que ele teve naquele 
dia, vós irá representar as unhas, que lacerados carne de vosso Filho, com as feridas 
profundas, os ossos à vista, a boca entreaberta, os olhos sem vida. Que noite que a dor 
de Maria! Olhando para João, a Mãe dolorosa pediria João, onde é o vosso mestre? Em 
seguida, perguntou Magdalena: Diga-me, filha, 
Onde está o vosso amado? Quem tirou? Cries Maria, e com ele todo o 
acompanhamento. 
E vós, minha querida, vós não vai chorar? Voltando a Maria, dizer com São 
Boaventura: Deixe-me, 
Senhora, vós chora, vós é inocente, eu sou o réu. Imploro pelo menos admitir a chorar 
por ela: fazer vós chorar. Ela chora por amor, chora de dor que os vossos pecados. E 
assim, vós chorar, vós tem a graça de quem se fala no exemplo a seguir. 

Visita de Maria a uma religião morrer 

Consulte Fr A Engelgrave religioso vivido tão atormentado por escrúpulos, que às vezes 
era quase à beira do desespero, mas como era muito devoto de Nossa Senhora das 
Dores, sempre recorreu a ela em suas lutas espirituais e suas dores contemplando 
sentiram consolados. Vosso tempo de morte e, em seguida, o diabo assediou mais do 
que nunca, com vossos escrúpulos e tentou induzi-lo ao desespero. Quando eis que a 
Santa Mãe, vendo vosso pobre filho tão angustiado, apareceu e disse: E vós, meu filho, 
eu consumo de angústia quando minha dor me consolou com tanta freqüência? Meu 
filho, por que vós se lamentar tanto e vós estão cheio de medo, vós não tem feito mais 
para me confortar com sua compaixão para com a minha dor? Jesus envia-me para 
consolá-lo, por isso importa, encher-se de alegria e venha comigo para o paraíso. Assim 
dizendo, o devoto religioso, cheio de conforto e confiança, pacificamente expirado. 

ORAÇÃO PARA ALCANÇAR A PAZ EA SALVAÇÃO 

OMG doloroso 
Eu não quero deixá-lo com suas lágrimas, 
suas lágrimas, mas quero juntar a minha. Esta graça que vos peço hoje: 
um continuum de memória, com terna devoção, 
da paixão de Jesus e vosso 
de modo que, nos dias que me resta de vida 
sempre chorar a sua dor, minha mãe e meu Redentor. 

Espero que na hora da minha morte eu vou confiar essas dores 
não se desesperar 
tendo em vista os pecados ofendido meu Senhor. 



Eles têm de me alcançar o perdão, a perseverança eo paraíso, onde eu espero que vós se 
alegrar e cantar para sempre 
as misericórdias infinitas de meu Deus. 
Espero que sim, que assim seja. Seção III 

VIRTUDES conduzido por MARIA 

Santo Agostinho diz que para chegar com segurança e de favores abundância imitar os 
santos precisam ver que nós praticar as virtudes que eles se sentem mais motivados 
exercido para interceder por nós. Rainha dos santos e nossa primeira advogada Maria, 
começou como uma alma das garras de Lúcifer e se une a Deus, quer ser colocar a 
imitar, caso contrário, vós não pode enriquecer vendo graça como eu gostaria para 
contra 

costumes. Então, Maria chama bem-aventurados aqueles que imitam a vida 
cuidadosamente: "Agora, filhos, ouvi-me: bem-aventurados os que guardam os meus 
caminhos" (Provérbios 8: 32). Aquele que ama, ou é similar ou parecer com o amado, 
como o famoso amor dizendo ou encontra ou faz igual. Então Jerome insiste em que, se 
o amor Maria tenta imitar, porque este é o maior presente que podemos oferecer. Diz 
Richard de San Lorenzo, que pode ser chamado e são os verdadeiros filhos de Maria 
aqueles que tentam viver como viveu: Eles são filhos de Maria, sua imitadores. Tente, 
então, o filho, St. Bernard conclui, imitar Mãe, se vós quiser que o vosso favor, porque, 
por ser homenageada como mãe tratado como verdadeiro filho. 
Ao falar das virtudes desta mãe, embora possa parecer que há algumas coisas que ela 
em particular, que se referem os Santos Evangelhos, no entanto, dizer que é o 
cheia de graça, é claro que ela possuía todas as virtudes e todos os grau heróico. Tal 
Assim, diz St. Thomas, que, em virtude de que tem sido extraordinário em qualquer 
santo particular, a Santíssima Virgem foi excelente, e tudo é apresentado como 
exemplar. Da mesma forma Ambrose diz: foi Maria em tal condição que a vida de 
solteiro é um modelo para todos. Então, em seguida, escreveu: "Seja para vós a 
virgindade de Maria e de sua vida, como se eles representam um espelho que brilha 
cada modelo de todas as virtudes. Tome exemplos de vida aqui ..., o que vós deve 
corrigir, o que do que vós deve correr, o que deve fazer. 
E porque, como os Padres nos ensinam, a humildade é a base de tudo 
virtudes, por isso vamos primeiro ver o quão grande foi a humildade da Mãe de Deus. 

HUMILDADE DE MARIA 

Maria cultivar a humildade 

Humildade, diz São Bernardo, é o fundamento eo guardião de todas as virtudes. E com 
razão, porque sem humildade não é possível qualquer virtude na alma. Todas as virtudes 
desaparecem se ele desaparece humildade. Por outro lado, disse que São Francisco de 
Sales, como Santa Joana de Chantal causa, Deus é tão afeiçoado a humildade que vem 



imediatamente onde quer que ele vê. No mundo era tão bonita e necessária 
desconhecido virtude, mas veio o Filho de Deus à Terra para ensinar pelo exemplo e 
queria imitá-lo na medida em que a virtude especial: "Aprendei de mim que sou manso 
e humilde de coração" (Mt 11, 29). Maria, a primeira e mais perfeita discípula de Jesus 
Cristo, em todas as virtudes, assim era neste virtude da humildade, pelos quais merecia 
ser exaltado acima de todas as criaturas. Foi revelado a São Matilda a primeira virtude é 
exercido de modo particular a Santíssima Mãe de Deus, desde o início, foi a humildade. 
O primeiro ato de humildade de coração é ter baixa auto. Maria parecia tão 
pequeno, como foi dito a mesma Santa Matilda, que, embora ele sabia que foi 
enriquecida por mais que os outros, não elogiou em nenhum. Não que a Virgem é 
considerado pecaminoso, porque a humildade é andar na verdade, diz S. Teresa, e Maria 
sabia que Deus nunca tinha ofendido. Também não deixou de reconhecer que Deus 
tinha recebido graças maiores do que todas as outras criaturas, porque um coração 
humilde reconhece com gratidão os favores especiais do Senhor a mais humilde, mas a 
Mãe de Deus, com a infinita Grandeza e bondade de Deus, percebida melhorar sua 
pequenez. 

Por isso, é mais humilde e eu poderia dizer que toda a esposa sagrada: "Não olhe onde 
estou marrom, é que o sol me queimou" (Ct 1, 6). St. Bernard diz: Como eu me 
aproximei dele, eu sou morena. Sim, porque St. Bernard diz: A Virgem tinha sempre 
diante dos olhos a majestade divina e nada. 

Como o mendigo a ser ricamente vestida com o vestido que deu a senhora não 
ensoberbece, mas o mais humilhante se à sua benfeitora lembrar ainda a sua pobreza, e 
Maria, a mais enriquecida parecia mais humilhado lembrando que tudo era dom de 
Deus. San Bernardino diz que não havia nenhuma criatura no mundo mais exaltado do 
que Maria, porque nenhuma criatura mais humilde do que Maria. Como qualquer 
cristão, então o Filho de Deus, foi elevada tanto em graça e santidade, e não para baixo, 
tanto no abismo de sua humildade. 

Maria aceita sem alarde presentes de Deus 

O humilde desvia o louvor sendo nivelado e se refere tudo a Deus. Maria está com 
problemas para ouvir os louvores de São Gabriel. E quando Elizabeth diz: "Bendita és 
tu entre as mulheres ... E onde me que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Bem-
aventurada aquela que acreditou que todas as coisas se cumprisse o que fora dito a ela 
da parte de Deus "(Lc 1, 42-45). Maria, atribuindo tudo a Deus, ele responde com a 
música humilde, "A minha alma engrandece o Senhor." Como se dissesse: Isabel, eu te 
louvarei, porque tenho crido, e louvo o meu Deus, porque ele queria exaltar o fundo do 
meu nada, "ele viu a humildade de sua serva". Ele disse a Santa Brígida: Por que me 
humilhou muito e merecia tão engraçado, mas porque eu sabia que não era nada e nada 
tinha a sua própria? Então, eu não queria que o meu louvor, mas a do meu benfeitor e 
meu criador. Falando da Humildade de Maria, diz Santo Agostinho realmente 
abençoada humildade, que deu à luz Deus feito homem, que abriu o paraíso e do inferno 
as almas entregues. 
Pertence ao serviço humilde. Maria Isabel era servir por três meses para o St. Bernard 
diz: Chegou admirada Maria Elizabeth para visitar, mas muito mais do que admirar para 



ver que não veio para ser servido, mas para servir. 

Maria está no segundo mandato 

O humilde viver aposentado e se esconder no pior lugar, então Maria, St. Bernard 
reflete quando o Filho estava pregando na casa, como Mateus relata no capítulo 12, e 
ela queria falar, não iria sem. Ele destacou, diz São Bernardo, e não interrompeu o 
sermão com a sua autoridade como mãe e entrou na casa onde o Filho falando. Assim 
também, quando ela estava com os discípulos no Cenáculo foi o 
Finalmente, após o outro os nomes Lucas quando ele escreve: "E perseveravam todos 
mente em oração, com as mulheres e mãe de Jesus "(At 1, 14). Não que Luke não tinha 
conhecimento dos méritos da Mãe de Deus sob o qual deve ter o nome em primeiro 
lugar, mas porque ela tinha colocado após os apóstolos e a outra mulher, e assim por 
Lucas cita-los como eles foram colocados em que lugar. Assim escreve São Bernardo: 
Não admira que o último passa a ocupar o primeiro lugar, porque Maria foi a primeira 
de todas, tinha colocado por último. 
O humilde, em suma, não é ofendido por serem desprezados. Por que não lemos que 
Maria estava ao lado de vosso filho, em Jerusalém, quando ele veio com muitas honras 
e entre as palmas das mãos e ·aplauso, mas, ao contrário, quando vosso filho morreu, 
estava presente no Calvário, em vista de todos, independentemente da desonra, para o 
povo, a ser conhecida como a mãe do criminoso condenado que morreu morte 
ignominiosa. Ele disse a Santa Brígida: O que mais humilhante de ser chamado de 
louco, encontrou uma falta de tudo e de ser tratado como o mais desprezível? Esta foi a 
minha humildade, esta minha alegria, este o meu desejo, porque só pensava em agradar 
o meu Filho. 

Foi dado a entender Irmã Paula de Foligno quão grande foi a humildade da Virgem, e 
tentando explicar o confessor não podia dizer mais do que isto, cheio de admiração: A 
humildade de Nossa Senhora! Oh Pai, a humildade de Nossa Senhora! Nada no mundo 
ou um grau de humildade, quando comparado com a humildade de Maria. O Senhor 
deixou claro para 
Santa Brígida duas senhoras. Um era toda a pompa e vaidade: Isso, ele disse, é o 
orgulho, e 
outro vós vê a cabeça baixa, obsequioso para todos e pensando em Deus e 
estimado em nada, é a humildade, e é chamado de Maria. Este que Deus disse que Sua 
Mãe Santíssima é tão humilde que seja a mesma humildade. 

Maria personifica a humildade 

Sem dúvida, como São Gregório de Nissa, que por nossa natureza decaída há virtude 
que vós pode achar que é mais difícil de praticar do que a humildade. Mas a única 
maneira de ser verdadeiros filhos de Maria é ser humilde. St. Bernard diz: Se vós não 
pode imitar a virgindade da humilde, imitar a humildade da Virgem. Ela tem uma 
aversão ao orgulhoso e chamou aos humildes. "O menor vem a mim" (Pr 9, 4). Diz 
Richard de San Lorenzo: Maria protege-nos sob o manto da humildade. E ele explicou 



que a consideração de sua humildade é como um cobertor que aquece e como o manto 
não faz calor se desgastado, então tem que levar este manto, não só no pensamento, mas 
nas obras. Assim, a minha humildade não leva vantagem, mas que é imitar. Então, 
minha filha, vestida com essa humildade. 
Como são caros para Maria humildes almas. Escreve São Bernardo: A Virgem conhece 
e ama aqueles que a amam, e é perto daqueles que o invocam gosto especialmente 
aqueles indicados sua castidade e humildade. Portanto, o santo exorta aqueles que amam 
Maria para ser humilde: Esforce-se para praticar esta virtude se vós ama Maria. O P. 
Alberto Martin, um jesuíta, pelo amor da Virgem usado para varrer a casa e recolher o 
lixo. E, como mencionado em P. Nieremberg, a Virgem apareceu para ele e agradecer-
lhe, disse ele, é que eu gosto deste trabalho, meu amor. 
Rainha minha, eu não posso ser o vosso próprio filho, se eu sou humilde. Vós não pode 
ver meus pecados, meu Senhor ingrato me fez me tanto orgulho? Remédialo vós, mãe. 
Através dos méritos de sua humildade, alcançai-me a graça de ser humilde para que 
vosso filho pode ser verdade. 

Dois. MARIA AMOR DE DEUS 

Maria, Mãe de Deus, o amor perfeito 

Anselmo diz: Onde há maior pureza, não há mais amor. A mais pura e coração vazio em 
si, mais será cheio de amor a Deus. Maria Santíssima, porque ele era humilde e vazio de 
si, pois estava cheio de amor divino, de modo que 
progrediu em que o amor a Deus mais do que todos os homens e anjos todos juntos. 
Como ele escreve 
San Bernardino, supera todas as criaturas em vosso amor por vosso filho. Por isso São 
Francisco de Sales justamente chamado a rainha do amor. 
O Senhor deu ao homem o mandamento de amar-lo com todo o meu coração: "Amarás 
o Senhor teu Deus com todo o teu coração" (Mt 22, 37). Esse mandamento não atender 
perfeitamente os homens na terra, mas no céu. E neste St. Albert reflete que seria 
impróprio para dar um mandamento de Deus que ninguém poderia atender 

perfeitamente. Mas, graças à Mãe de Deus tem cumprido este mandamento 
perfeitamente. Estas são suas palavras: Ou um cumpre este mandamento ou nenhum. 
Mas se alguém já cumpriu, que tem sido a Santíssima Virgem. Isto é confirmado por 
Richard de São Victor Emmanuel dizendo nossa Mãe foi perfeito em todas as virtudes. 
Quem nunca como ela cumpriu o mandamento que diz: Amará o Senhor teu Deus com 
todo o vosso coração? O amor divino era tão poderoso que não tinha imperfeição. O 
amor divino, diz São Bernardo, tão ferido e perfurou a alma de Maria que não era tudo o 
que ele tinha a ferida de amor, para que impecável cumprido esse mandamento. Maria 
poderia muito bem dizer: Minha querida que me foi dada para mim e eu sou tudo para o 
meu amado. "O meu amado para mim, e eu para o meu amado" (Ct 2, 16). Mesmo os 
serafins, diz Ricardo, poderia descer do céu para aprender no coração de Maria, como 
amar a Deus. 



Maria amava a Deus em plenitude 

Deus, que é amor (1 Jo 4, 8), veio à terra para inflamar todo o amor divino. Mas 
nenhum coração estava tão inflamado como sua mãe, que sendo inteiramente puro e 
livre de afeto terreno era perfeitamente preparado para queimar neste fogo abençoado. 
Assim diz São Jerônimo: Eu estava completamente queimado com o amor divino, de 
modo que nada impediu a afeição mundana divina, mas era tudo uma queima contínua 
no profundo êxtase de 
amar. O coração de Maria era tudo fogo e todas as chamas, como lêem nos Cânticos 
Sagrados: "Darts são suas flechas de fogo, uma chama de Javé" (Ct 8, 6). Fogo que 
queimava por dentro, 
Anselmo explica, e as chamas iluminando fora todo mundo com o exercício de todas as 
virtudes. Quando Maria carregava Jesus em vossos braços poderia dizer que foi um 
incêndio que leva a outro fogo. Porque, como St. Ildefonso, o Espírito Santo 
completamente inflamado fogo Maria como o ferro, de modo que apenas olhou a chama 
do Espírito Santo e, portanto, ele só avisou as chamas do amor divino. Santo Tomás de 
Villanova diz que foi símbolo do coração da Virgem do mato que Moisés viu não 
consumido. Assim diz São Bernardo, foi visto por St. João vestida com o sol. "Um 
grande sinal apareceu no céu: uma mulher vestida do sol" (Ap 12, 1). Então, Deus 
estava unida pelo amor, diz o santo, o que não é possível, mais qualquer outra criatura. 
Por isso, diz São Bernardino, a Santíssima Virgem não foi sempre tentados a 
Inferno, pois como fugir voa um grande incêndio, eo coração de Maria, todos feitos 
chama da caridade, eles deixaram os demônios sem nunca ousar se aproximar dela. 
Ricardo diz semelhante: A Virgem era terrível para os príncipes das trevas, de modo 
que nenhuma abordagem que tentou seduzi-la, porque aterrorizado as chamas de sua 
caridade. Nossa Senhora revelou a Santa Brígida que neste mundo não tem outro 
pensamento ou desejo ou outra alegria de Deus. Escreva o P. Suarez: Atos de amor que 
fez da Virgem Maria na vida foram inúmeras, como aconteceu em reiterándolos 
contemplação vida constantemente. Mas o que eu mais gosto San Bernardino Bustos 
diz, é que Maria não é repetir atos de amor constantemente, como fazem os outros 
santos, mas por um privilégio singular amava a Deus com um ato contínuo de amor. 

Maria fez sua vida um ato de amor continuou 

Como águia, estava sempre com os olhos no sol divino, então, diz São Pedro Damião, 
que as atividades da vida não impediu que ele ama, nem amá-lo 

impedindo atividades. Então Maria foi figurada no altar da expiação em que o fogo 
nunca saiu noite ou dia. 
Nem mesmo o sono impedia Maria o amor de Deus. E se tal privilégio foi concedido 
nossos primeiros pais no estado de inocência, como Santo Agostinho, dizendo como 
eles eram felizes quando dormindo como quando desperto, é inegável que tal privilégio 
foi também a Mãe de Deus, como foi reconhecido entre outros San Bernardino e San 
Ambrosio , que ele escreveu falando de Maria: Quando descansava vosso corpo, sua 
alma estava vigilante e check-in é o que o homem sábio diz: "Não há noite fora de sua 
lâmpada" (Provérbios 31, 18). E assim, porque enquanto vosso corpo sagrado estava 



tomando um descanso necessário, a sua alma, diz San Bernardino, tendiam livremente 
em direção a Deus, e tão perfeito era mais contemplativa do que os outros quando eles 
estavam acordados. Assim, poderia muito bem significar a noiva: "Eu durmo, mas meu 
coração estava acordado" (Ct 5, 2). Era, diz Suarez, tão feliz dormindo e assistindo. 
Em suma, San Bernardino diz que Maria, enquanto viveu na terra, estava 
constantemente a amar a Deus. Ela diz que fez, mas o que a sabedoria divina mostrou-
lhe que era a mais agradável a Deus, e que o amava tanto quanto ele entendeu que ele 
deveria ser amado por ela. Então, falando Santo Alberto Magno, pode-se dizer que 
Maria estava tão cheio de amor santo que é impossível imaginar nada melhor nesta 
terra. Acreditamos que, sem medo de ser injusto, que a Santíssima Virgem, para a 
concepção do Filho de Deus recebeu a infusão de caridade, como uma criança poderia 
receber na Terra. Como São Tomás de Villanova diz que a Virgem com a sua caridade 
ardente era tão bonita e tão amar vosso Deus, que ele, cativado por vosso amor, vosso 
peito para baixo para se tornar um homem. Este Madonna e sua beleza atraíram Deus do 
céu e foi acesa pelo vosso amor amarrado com laços de nossa humanidade. Portanto San 
Bernardino exclama: Eis que uma virgem com a sua virtude e roubado ferir o coração 
de Deus. 

Maria quer que amemos a Deus 

E porque a Virgin amou vosso Deus, então o que mais pede aos vossos devotos é ser 
amado como podem. Então ele disse à Beata Angela de Foligno Angela, ser abençoado 
por meu Filho, procura o amor quando vós puder. Santa Brígida E ele disse: Se vós quer 
ser ligado a mim, amo meu filho. Nada como Maria e vê vosso amado é o mesmo Deus. 
Novarino Pergunta: Por que pediu a Virgem com Anjos esposa de Salomão, para dar a 
conhecer ao vosso Senhor, o grande amor que ele tinha a dizer: "Conjuro-vos, ó filhas 
de Jerusalém, se encontrar o meu amado, o que vós tem que anunciar? O que eu estou 
doente de amor "(Ct 5, 8). Não sei o quanto ele amava a Cristo? Por ferida mostra o 
amado, que o deu? Responda a este autor mencionou que a Mãe de Deus queria mostrar 
vosso amor, não a Deus, mas para nós, de modo que quando ela estava ferido, poderia 
prejudicar-nos a nós com amor divino. Machucar-te ficou ferido. E porque ela era tudo 
o chama de amor a Deus, por isso a todos aqueles que amam e Maria se aproximar dela 
inflama e faz como ele. Santa Catarina de Siena chamado o portador do fogo do amor 
divino. Se nós também 
nós nesta chama acesa divino, procurar ir sempre à nossa Mãe, com as orações e 
carinho. 
Maria, Rainha do Amor, vós é o mais bondoso, o mais amado e mais amoroso de todas 
as criaturas. Como disse São Francisco de Sales: mãe, vós que há muito ARDES tudo 
no amor de Deus, me vouchsafe compartilham pelo menos uma faísca desse amor. Vós 
pediu a vosso filho para os maridos que não tinham o vinho, dizendo: "Eles não têm 
vinho." Não implore para 

nós que temos o amor de Deus, estamos assim nos obrigou a amar? Basta dizer-lhe: "Eu 
tenho amor", e alcançai-nos que o amor. Nenhuma outra graça que vos peço mais do 
que isso. Oh Mãe, pelo amor que vós tem por Jesus, rogai por nós. Amen. 



Três. MARIA amar o próximo 

Maria, a ajuda da humanidade 

O amor de Deus e do próximo estão contidas no mesmo artigo. "O mandato que 
recebemos do Senhor: quem ama a Deus, ame também a vosso irmão" (1 Jo 4, 21). A 
razão é, como St. Thomas diz que quem ama a Deus ama todas as coisas que são 
amados por Deus. Santa Catarina de Siena, ele disse um dia a Deus: Senhor, vós quer 
me amar o próximo, e eu não posso te amar mais do que vós. E Deus respondeu a 
questão: Se alguém me ama, ama todas as coisas amadas por mim. Mas, como não havia 
ninguém que tenha amado a Deus como Maria, de modo que não foi nem será lá que 
amar o próximo mais do que Maria. Cornelius a Lapide, comentando a passagem que 
diz: "Tornou-se um palanquim de madeira rei Salomão no Líbano" (Ct 3, 9), disse que 
era o útero de Maria, em que habita o Verbo Encarnado cheia Mãe de caridade para 
ajudar a quem ela vai. 
Maria, que vive na terra, estava tão cheia de caridade que estava ajudando as 
necessidades sem ser perguntado, como o fez apenas no casamento em Caná, quando 
perguntado Filho expondo o milagre do vinho dor dessa família. "Eles não têm mais 
vinho" (Jo 2, 3). O que uma corrida foi quando ele veio para ajudar nossos vizinhos! 
“Quando ele foi ao encontro de caridade comércios casa Isabel “, foi para a montanha 
rapidamente" (Lc 1, 39). 

Maria amava na terra e agora no céu vosso amor é estendido 

Não foi possível demonstrar mais grandiosa sua caridade dando vosso Filho para nossa 
salvação. Assim diz São Boaventura Maria amou o mundo de tal maneira que deu o 
vosso Filho primogênito. Ele diz St. Anselm O bendita entre as mulheres que vós bater 
os anjos em pureza e superar os santos em compaixão! E agora vós está no céu, diz São 
Boaventura, este amor de Maria não falta de qualquer maneira, mas aumentou porque 
agora parece melhor as misérias dos homens. Assim escreve o santo: Grande foi a 
misericórdia de Maria para os necessitados quando ele estava no mundo, mas muito 
mais está agora reinando no céu. Disse o anjo a Santa Brígida que ninguém pedir graças 
e sem caridade recebe pela Virgem. Pobre, se Maria não pleitear para nós! Jesus disse 
que o santo: Se não houver intervenção por parte das orações de minha mãe, não haveria 
esperança de misericórdia. 
"Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos assistindo na minha porta todos os dias, 
mantendo meus umbrais de entrada" (Provérbios 8: 34). Bem-aventurados, diz Maria, 
que ouve a minha palavra e meu amor notas para uso posterior para imitar os outros. 
São Gregório Nazianzeno diz que não há nada para ganhar o afeto de Maria que ter 
caridade com o próximo. Portanto, como Deus exorta: "Sede misericordiosos como 
vosso Pai celeste é misericordioso" (Lc 4, 36), agora parece que Maria diz todos os 
vossos filhos: "Sede misericordiosos como sua mãe é misericordioso". E, certamente, 
que de acordo com a instituição de caridade que temos com o nosso próximo, Deus e 
Maria têm com a gente. "Dá e receberás. Com a mesma medida que usarem, também 
será usada para medir vóss "(Lc 6, 38). Metódio disse: "Dê aos pobres e recebe o 
paraíso." Porque, escreve o apóstolo, a caridade com os outros nos faz felizes nesta vida 



e na outra vida: "A piedade é proveitosa para todas as coisas, tendo a promessa da 

vida para o presente e para o futuro "(1 Tm 4, 8). São João Crisóstomo, comentando 
estas palavras: "Aquele que é compassivo para com os pobres dá emprestado ao 
Senhor" (Provérbios 19, 17), diz que socorre os necessitados que faz de Deus tornar-se 
devedor é: Se Deus deu a vós se tornou em vosso devedor. 
Mãe de misericórdia, vós que sois cheia de caridade para com todos, não se esqueça 
meu 
misérias. Vós já sabe. Elogiar a Deus que nega nada. Alcançai-me a graça de Poderte 
imitar o amor santo, tanto para com Deus e para com o próximo. Abril. MARIA DA FÉ 

Maria, mãe de fé 

Assim como a Santíssima Virgem é a Mãe de amor e esperança, assim também é a mãe 
da fé. "Eu sou a mãe do amor formoso, e do medo, do conhecimento e da santa 
esperança" (Ecclo 24, 17). E com razão, diz Santo Irineu, pois os danos causados Eva 
com sua incredulidade, Maria reparado a sua fé. Eva, diz Tertuliano, acreditando que a 
serpente contra o que Deus havia dito, trouxe a morte, mas a nossa rainha, acreditando 
que a palavra do anjo para anunciar que, permanecendo virgem, se tornaria mãe do 
Senhor, trouxe o mundo salvação. Enquanto Maria, diz Santo Agostinho, dar o vosso 
consentimento para a Encarnação do Verbo, por meio de homens de fé abriu o paraíso. 
Ricardo, acerca das palavras de São Paulo: "A mulher infiel homem é santificado pelos 
fiéis" (1 Coríntios 7, 14), escreve: Isto é verdade para as mulheres cuja fé te salvou 
Adão, o homem enganado, e toda a sua posteridade. Por esta fé, disse Elizabeth à 
Virgem: "Bendita és tu que creste, pois é tudo o que vós disse o Senhor" (Lc 1, 45). 
Agostinho acrescenta, mais bem-aventurada é Maria recebendo pela fé a Cristo, que 
conceber a carne de Cristo. 

Maria, a primeira cristã 

Diz o P. Suarez que a Virgem tinha mais fé do que todos os homens e anjos todos 
juntos. Ele viu vosso filho no estábulo em Belém e criador do mundo acreditava nisso. 
Eu o vi fugindo de Herodes e continuei acreditando que ele era o rei dos reis, ele nasceu 
e pensamos eternas viu pobres, necessitados de alimentos, e acreditou nele governante 
do universo. Desde o feno, acredita onipotente. Ele observou que ele não falava e 
pensava que era infinita sabedoria, me senti chorar e pensei que era a alegria do paraíso. 
Eu estava finalmente morrendo na cruz, insultado e, apesar de fé vacilou em outros, 
Maria sempre foi firme na crença de que ele era Deus. "Eu estava de pé, junto à cruz de 
Jesus estava sua mãe" (Jo 19, 25). San Antonino disse estas palavras, Maria foi 
sustentado pela fé, ele segurou firme sobre a divindade de Cristo, por isso, diz o santo, 
no escritório da escuridão deixando uma única vela acesa. San Leon a este propósito se 
aplica à Virgem a frase: "Não há noite fora de sua lâmpada" (Provérbios 31, 18). E 
sobre as palavras de Isaías: "Eu pisei no lagar sozinho. Na minha cidade não havia me 
"(Is 63, 3), Thomas escreve: Ela diz" não "para excluir a Virgin, em que a fé nunca 
vacilou. 



Neste transe, diz Santo Alberto Magno, Maria exerceu uma excelente bastante fé: a fé 
tinha grau muito elevado, sem fissuras, mesmo quando os discípulos duvidaram. 
Então Maria merecida por sua grande fé iluminando ser feita de todos os fiéis, como ele 
chama Metódio. E o Cirilo de Alexandria Rainha aclamado da verdadeira fé: "Centro da 
fé autêntica." A santa Igreja, pelo mérito de fé atribuída à Virgem ser capaz de ser o 
destruidor de todas as heresias: Alegrai-vos, ó Virgem Maria, para vós só ter destruído 
tudo 

heresias no universo mundo. São Tomás de Villanova, explicando as palavras do 
Espírito Santo: "Vós roubou meu coração, minha irmã, noiva minha, vós tem arrebatado 
meu coração com um só dos teus olhos" (Ct 4, 9) diz que esses olhos eram a fé de Maria 
pelo ela é tão do agrado de Deus. 

Maria, modelo de fé 

San Ildefonso nos exorta: Imitar o sinal da fé de Maria. Mas como devemos imitar a fé 
de Maria? A fé é um dom e virtude. É um dom de Deus, como é uma luz que Deus 
infundiu na alma e virtude no exercício que faz a alma. Assim também a fé não deve 
apenas servir como um padrão do que acreditar, mas como uma regra de o que fazer. 
Assim diz São Gregório, que exerce com realmente acredita que ele acredita obras. E 
Santo Agostinho diz: Vós diz que eu penso. Faça o que vós diz, e que é a fé. Ou seja, ter 
uma fé viva, vivendo como as pessoas pensam. "Meu justo vive pela fé" (Heb 10, 38). 
Portanto, a Santíssima Virgem viveu ao contrário daqueles que vivem de acordo com o 
que eles acreditam cuja fé é morta, como diz James, "A fé sem obras é morta" (Tg 2, 
26). 
Diógenes estava à procura de um homem da terra. Deus, entre muitos fiéis como 
qualquer outra, 
Parece que ele estava procurando por um cristão. Poucos cristãos têm obras, porque 
muitos cristãos só manter o nome. A estes deve ser dito que a Alejandro soldado 
covarde também chamado Alexander: Ou mudar o vosso nome ou mudar a sua conduta. 
Além disso, esses infiéis devem colocá-los como louco em um asilo, diz São João de 
Ávila, por acreditar que há uma eternidade feliz preparada para uma vida santa e uma 
eternidade miserável para aqueles que vivem mal, viver como se acredito em nada 
disso. Por isso Santo Agostinho exorta-nos a ver tudo com olhos cristãos, ou seja, com 
os olhos da fé. Têm olhos cristãos. Porque St. Teresa disse, a falta de fé nascem todos os 
pecados. Então rezar à Virgem pelo mérito da fé nos dá uma fé viva. Senhora, aumentar 
a nossa fé. 

De Maio. ESPERANÇA DE MARIA 

Maria, Mãe da Esperança 

De esperança fé. Para isso Deus nos ilumina com a fé o conhecimento de Sua bondade e 
promete encorajar-nos com a esperança de querer possuir. Vendo que Maria teve a 



virtude da fé em excelente qualidade, também teve a virtude da esperança ao extremo, o 
que o fez proclamar com Davi: "Mas, para mim, é estar perto de Deus. 
Eu coloquei meu abrigo no Senhor "(Sl 72, 28). Maria é a esposa fiel do Espírito divino 
de 
que disse: "Quem é esta que sobe do deserto, encostada ao vosso amado" (Ct 8, 5). 
Porque, diz Algrino, passatempo do mundo sempre teve destacada por ela como um 
deserto, e as criaturas não confiando ao acaso em vossos próprios méritos ou, suportado 
inteiramente pela graça divina em que apenas confiável, movidos sempre no amor do 
vosso Deus. 

Maria confiou em Deus infalível 

Bem Santíssima Virgem mostrou o quão grande era a sua confiança em Deus, quando 
próximo nascimento em Belém foi enviado até as pousadas mais pobres e reduziu a dar 
à luz em um estábulo. "E deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles 
na hospedaria" (Lc 2 
7). Maria não teve uma palavra de queixa, mas completamente abandonado Deus, ele 
esperava que 

atender a essa necessidade. Mãe de Deus também deu a entender como confiar em Deus 
quando advertido por São José, que teve que fugir para o Egito, naquela noite, começou 
uma longa jornada e desconhecido país estrangeiro, sem suprimentos, nenhum dinheiro, 
nenhuma outra empresa do que a de São José e da criança. "Quem se levantou, tomou o 
menino e sua mãe e foi para o Egito" (Mt 2, 14). Muito tempo depois de Maria mostrou 
a sua confiança, quando pediu ao Filho a graça de vinho para os esposos de Caná. 
Depois de dizer: "Eles não têm mais vinho" e ouvir o que Jesus disse: "Mulher, que é 
isso para mim e para vós?, Mas minha hora chegou" (Jo 2, 4), que, confiando na Sua 
bondade ele disse aos servos da casa para fazer o que eles dizem que vosso filho, com 
certeza a graça foi concedida: "Fazei o que Ele vos disser" (Jo 2, 4). E assim, porque 
Jesus fez encher os frascos com água e transformado em vinho. 

Maria, modelo de esperança 

Aprender com Maria a confiar corretamente, especialmente no grande negócio da nossa 
salvação eterna, que, se é verdade que é necessário a nossa cooperação, no entanto, 
esperar apenas a graça de Deus para obtê-lo. Nosso pobre ser cauteloso em dizer a todos 
com o apóstolo: "Tudo o que eu posso naquele que me fortalece" (Filipenses 4: 13). 
Abençoada Senhora, me diga que vós é mãe Eclesiástica espero que vós me diga a 
Igreja, que são a mesma esperança: "Nossa esperança, Salvador". Que outra 
Espero encontrar? Vós, depois de Jesus, vós é minha única esperança. Então eu chamei 
san 
Bernardo e assim eu também amo vóss chamam de "toda a razão da minha esperança", e 
eu sempre digo com São Boaventura: A salvação de todos os que invocam, salvar. 



Junho. CASTIDADE DE MARIA 

Maria, Rainha das Virgens 

Após a queda de Adão, depois de ter se rebelado contra o caminho certo, a virtude da 
castidade para os homens é muito difícil de praticar. Entre todas as lutas, diz Santo 
Agostinho, o mais difícil das batalhas de castidade, em que a luta é raro diária 
vitória. Mas esteja sempre elogiou o Senhor nos deu em Maria um excelente exemplo 
dessa virtude. 
Com razão, diz Santo Alberto Magno, é chamada de virgem Virgin porque ela, 
oferecendo a sua virgindade a Deus, em primeiro lugar, sem aviso ou exemplo de 
ninguém, foi dado a todos os virgens que ter imitado. Como previsto David: "Toda a 
filha do rei esplêndido, vai para dentro com vestidos bordados de ouro ....; virgem com 
ela, vossos companheiros, onde se fez" (Sl 44, 14-15). Nenhum conselho dos outros sem 
exemplo a imitar. St. Bernard diz: Ó Virgem, 
Quem te ensinou a agradar a Deus e levar a vida na terra anjos? Para isso, diz Sofrônio, 
foi escolhido por Deus para esta mãe virgem pura, para ser um exemplo de castidade 
para todos. É por isso que Santo Ambrósio chama o portador de virgindade. 
Devido a essa pureza também foi chamado a Santíssima Virgem pelo Espírito Santo, 
bela como uma pomba: "Suas faces são bonitas como uma pomba" (Ct 1, 9). Paloma 
puro Maria. É por isso que também se diz: "Como o lírio entre os espinhos, tal é meu 
amor entre as filhas" (Ct 2, 2). Denis avisa o cartuxo que ela foi chamada lírio entre os 
espinhos, porque as virgens eram espinhos ou para si mesmo ou aos outros, mas a 
Virgem não era para si ou para qualquer um, pois basta ver que incutiu em todos os 
pensamentos e sentimentos de pureza. O 

beleza da Virgem, diz St. Thomas incentivou a castidade que viu isso. São José, São 
Jerônimo diz, permaneceu virgem por ser o marido de Maria. Contra o herege Helvídio 
que negavam a virgindade de Maria, o santo escreveu: Vós diz que Maria permaneceu 
virgem, e eu, ao contrário, digo que São José era virgem graças a Maria. 

Maria, modelo de castidade 

A Virgem perguntou ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? 
(Lc 1, 34). E ilustrado pelo anjo respondeu: "Ser-se em mim segundo a tua palavra", ou 
seja, dar o vosso consentimento ao anjo, que tinha a certeza de que ele deve se tornar 
uma mãe só pelo Espírito Santo. 
Ambrósio diz: Aquele que mantém a castidade é um anjo, aquele que perde um 
demônio. Aqueles que são castas são os anjos. Como o Senhor disse: "Eles serão como 
os anjos de Deus" (Mc 21, 30). Mas os desonestos são odiosos para Deus como 
demônios. San Remigio disse que a maioria dos adultos perde por impuro. 
É rara vitória sobre esse vício, como vimos anteriormente, disse Agostinho; 
mas porque é raro que a vitória? Por que não colocar os meios para ganhar. 



Maria mostra-nos os meios para ser casto 

Três meios, tais como mestres espirituais dizem que São Bernardino jejum, de 
drenagem e de oração ocasiões. Para jejum meio mortificação, especialmente os olhos e 
gula. Maria, cheia de graça, porém, teve que ser humilhada na aparência sem fixar os 
olhos em um, de modo que foi a admiração de todos desde a infância. 

Sua vida inteira estava mortificada em comer. Reivindicações Bonaventure adquiridos 
tão engraçado se não fosse morigerada em alimentos, porque não combinar a graça ea 
gula. Em suma, Maria estava mortificada em tudo. 
A segunda parte é o vazamento do tempo. O laço andará evitando seguro. 
Disse St. Philip Neri porquê: Na guerra dos sentidos devido covardes, ou seja, aqueles 
que fogem da ocasião. Maria encolheu como era possível de ser visto pelos homens. Ela 
também aparece com o que Lucas diz: "Ele foi rapidamente para a montanha." 
A terceira forma é a oração: "Mas, percebendo que ele não poderia possuir a sabedoria, 
se Deus me deu ..., virei-me para o Senhor. E eu perguntei "(Sb 8, 21). Nossa Senhora 
revelou a Santa Isabel, beneditino, que não tinha a virtude sem esforço e oração. São 
João Damasceno diz que Maria é pura e amante de pureza. Para isso não pode resistir à 
impuro. Aquele que usa certamente estará livre deste vício nomear apenas cheio de 
confiança. São João de Ávila disse que muitos tentados contra a castidade, lembre-se 
com o amor de Maria Imaculada, expiraram. 
Maria, Virgem pura, quantos serão perdidas por este vício! Senhora, livrai-nos. Faça as 
tentações sempre volto para vós dizendo: Maria, Maria, ajuda-nos. Amen. 

Julho. POBREZA DE MARIA 

Maria, seguidora de Jesus 

Nosso amado Redentor, para nos ensinar a deixar de ir de bens efêmeros, seria pobre na 
terra. "Por amor de vós se fez pobre, sendo rico, e sua pobreza todos foi 

ricos "(2 Co 8, 9). Então, Jesus exortou que queria seguir: "Se queres ser perfeito, vai, 
vende tudo o que tens e dá aos pobres e vem e segue-me" (Mt 19, 21). 
O discípulo mais perfeito e melhor seguiram vosso exemplo era Maria. Opinião de San 
Pedro Canísio à Santíssima Virgem, com o legado deixado por vossos pais poderia ter 
vivido confortavelmente, mas seria pobre reservando uma pequena parte e tudo o mais 
em dar esmolas ao templo e aos pobres. Diz-se nas revelações de Santa Brígida que 
disse a Virgem: Desde o início eu decidi no meu coração não possuir nada no mundo. 
Presentes de Magos certamente seria valioso, diz São Bernardo, como convinha a sua 
majestade real, mas seria distribuído aos pobres nas mãos de St. Joseph. 
Pelo amor de pobreza não desdenhou a casar com um trabalhador como era Joseph e 
sustentar a obra das suas mãos, tais como costura e culinária. O anjo revelou a Santa 
Brígida 
que as riquezas deste mundo foram a Maria como a lama que vós pisa. Assim, ele viveu 
sempre pobre. 



Maria nos ensina a amar a pobreza 

Quem ama a riqueza, disse St. Philip Neri, ele se tornará santo. E Teresa disse: É claro 
que quem anda atrás perdidos coisas perdidas. Em vez disso, ele disse que a virtude da 
santa pobreza engloba todos os outros bens. Eu disse: "a virtude da pobreza", que, como 
diz São Bernardo, é não ser pobre, mas a pobreza de amor. É por isso que Jesus diz: 
"Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus" (Mt 5, 3). 
Bem-aventurados, porque eles não querem nada mais do que Deus e Deus estão todos 
bem e em condições de pobreza o vosso paraíso na terra, tal como é entendido por São 
Francisco, dizendo: "Meu Deus e meu tudo". Amemos o bem em que eles são tudo de 
bom, como chama Agostinho: Adoro uma boa em que todos os outros. E oramos com 
Santo Inácio: Dê-me apenas o vosso amor, se vós me der a sua graça Eu sou muito rico. 
E quando a pobreza nos aflige, nos consolar sabendo que Jesus e sua Mãe foram pobres 
como nós. São Boaventura diz: O pobre pode receber muito mais conforto para a 
pobreza de Maria e de Cristo. 
Minha mãe mais amorosa, com direito como vós disse foi a sua alegria em Deus: "E 
meu espírito se alegra em Deus meu Salvador", porque neste mundo amou ambicionaste 
ou outro 
bem mais do que Deus. Desenha-me depois de ti. Senhora, despréndeme o mundo e 
chamar-me a ti, que ama a pessoa que merece ser amada. Agosto. OBEDIÊNCIA DE 
MARIA 

Maria, disponível para Deus 

Pelo amor que Maria teve a virtude de obediência, quando recebeu a Anunciação do 
Anjo S. Gabriel não seria chamado por outro nome em vez do escravo: "Eis aqui a serva 
do Senhor." Sim, diz São Tomás de Villanova, porque este escravo fiel ou ato ou 
pensamento que o Senhor nunca contradisse, mas, separado da sua vontade, sempre e 
em toda parte vivia obediente à vontade divina. Ela mesma disse que Deus estava 
satisfeito neste 
sua lealdade quando ele disse: "Ele olhou para a humildade de sua serva" (Lc 1, 48), 
para a humildade de um servo se manifesta em ser rápido para obedecer. Santo 
Agostinho diz que a Mãe de Deus, a obediência, remediado o estrago feito Eva com a 
sua desobediência. 

Obediência de Maria foi muito mais perfeita do que todos os outros santos, porque 
todos eles são inclinados para o mal de culpa original, têm dificuldade em fazer o bem, 
mas não a Virgin. Escreve São Bernardino Maria, porque era imune do pecado original, 
não tinha impedimentos para obedecer a Deus, era como uma roda giratória 
prontamente a qualquer inspiração divina. Assim, como o mesmo santo, estava sempre 
contemplando a vontade de Deus para executá-lo. A alma de Maria era como ouro 
derretido, pronto para receber a forma como o Senhor queria. 



Maria apenas regida pela vontade de Deus 

Bem, Maria logo demonstrou sua obediência quando Deus queria agradar obedecer até 
que o imperador romano, empreender a viagem a Belém para estar em más condições e 
assim que foi constrangido a dar à luz em um estábulo. Além disso, antes do aviso de 
St. Joseph, a ponto de, na mesma noite, estava em vosso caminho para o Egito, em uma 
jornada longa e difícil. Silveira Pergunta: Por que foi revelado a José que ele teve que 
fugir para o Egito e não a Virgem que tinha de experimentar a viagem mais empregos? 
E ele responde: Para dar-lhe a oportunidade de exercer a obediência, para o qual foi bem 
preparado. Mas, acima de tudo, mostrou sua heróica obediência quando a obedecer à 
vontade divina consentiu com a morte de vosso filho de forma consistente. Então, o que 
ele disse uma mulher no Evangelho: "Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios 
que te amamentaram", Jesus respondeu: "Mais bem-aventurados são aqueles que ouvem 
a palavra de Deus ea põem em prática" (Lc 11, 28 ). Consequentemente, de acordo com 
o Venerável Beda, Maria foi mais feliz para a obediência à vontade de Deus que têm 
sido feitas à Mãe de Deus. 
Portanto, grande parte da Virgin agradar a amante obediência. Tem que ser 
a Virgem apareceu a um monge franciscano chamado Accorso quando eu estava na 
cela, mas, naquele momento, ele foi chamado para confessar um doente e esquerda. Mas 
ao retornar constatou que Maria estava à espera, elogiando muito a obediência. Como, 
ao contrário, repreendeu um religioso depois de tocar o sino estava completando certas 
devoções. 
Falando da Virgem de Santa Brígida da segurança que vem de obedecer ao pai 
espiritual, disse que a obediência é tudo para a glória. Pois, disse St. Philip Neri, Deus 
pede-nos perceber o que fez a obedecer, ele disse: "Quem vos ouve, a mim ouve; aquele 
que despreza vós me despreza" (Lc 10 16). Ele também revelou a Mãe de Deus a Santa 
Brígida que ela, através dos méritos de Sua obediência, o Senhor tem todos os 
pecadores que ela confiou perdoada. 
Rainha e Mãe nossa, rogai a Jesus por nós, leva-nos através dos méritos de sua 
obediência ser fiéis a obedecer a sua vontade e as ordens do diretor espiritual. 9. 
MARIA PACIÊNCIA 

Maria exercido paciência heróica 

Sendo bastante para merecer esta terra, justamente chamado vale de lágrimas, porque 
todos nós temos que sofrer com paciência tenha a vida eterna, como o Senhor disse: 
"Pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas" (Lucas 21, 19). Deus nos deu a 
Virgem Maria como modelo de todas as virtudes, especialmente nos deu um modelo de 
paciência. São Francisco de Sales refletem, entre outros motivos, para fazer exatamente 
o que Jesus deu a Maria nas bodas de Cana essa resposta que parece não considerar o 
vosso apelo: "Mulher, que é isso para mim e para vós" , só para dar um exemplo do 

a paciência de sua mãe. Mas o que estamos procurando? Toda a vida de Maria foi uma 
paciência exercício contínuo. O anjo revelou a vida de Santa Brígida foi gasto no 
sofrimento da Virgem. Como geralmente cresce a rosa entre os espinhos, ea Santíssima 
Virgem neste mundo cresceu entre ensaios. A única compaixão pelas dores do Redentor 



foi o suficiente para fazer um mártir da paciência. Foi o que disse São Boaventura: o 
crucificado concebeu o crucificado. E como ele sofreu durante a viagem para o Egito e 
fica lá, enquanto ele vivia na casa de Nazaré, sem contar suas dores já discutidos 
exaustivamente. A mera presença era bastante de Maria antes de Jesus morreu no 
Calvário para que possamos saber como sublime e constante era a sua paciência. "Eu 
estava de pé, junto à cruz de Jesus estava sua mãe". Com o mérito dessa paciência, diz 
Santo Alberto Magno, tornou-se nossa mãe e deu à luz a vida da graça. 

Maria, nosso modelo de paciência 

Se nos tornarmos filhos de Maria é preciso tentar imitar a paciência. São Cipriano diz: 
O que mais pode ser mais meritório e enriquecer-nos mais nesta vida e glória eterna que 
começa a sofrer com paciência as penas? Deus diz: "Feche o vosso caminho com 
espinhos" (Oséias 2, 6). E Gregory diz: Os caminhos dos eleitos são cercados de 
espinhos. Como espinho cerca guarda a vinha, então Deus tribulações que cercam 
vossos servos para não ficar no chão. Assim, conclui S. Cipriano, a paciência é a virtude 
que nos liberta do pecado e do inferno. 
E a paciência é o que faz santos. "A paciência tem que ser obra perfeita" (Tg 1, 4), 
apoiando pacificamente as cruzes que vêm diretamente de Deus, ou seja, a doença, a 
pobreza, etc, como os que vêm dos homens:. Perseguição , calúnia e outros. São João 
viu os santos e com palmas em suas mãos. "Depois disso, vi uma grande multidão ... e 
em suas mãos, palmas das mãos" (Ap 7, 9). Isso foi demonstrado que todos os que são 
salvos devem ser mártires ou o derramamento de sangue ou a paciência. 
San Gregorio júbilo exclamou: Nós podemos ser mártires, sem 
espadas para ser paciente o suficiente, se, como diz São Bernardo, sofrem as dores de 
esta vida aceitá-los com paciência e alegria. Como se alegrarão no céu por todo o 
sofrimento por amor a Cristo! Assim, o apóstolo nos encoraja: "A aflição luz nos dá um 
momento, em qualquer medida, um fluxo denso de glória eterna" (2 Cor 4, 17). 
Anúncios bonitos Teresa, quando ele disse: Aquele que abraçar a cruz não sente. 
Quando se está resolvido a sofrer, o sofrimento acabou. Quando somos oprimidos pelo 
peso da cruz recorrer a Maria, que a Igreja chama de "consolar os aflitos" e São João 
Damasceno "medicina de todo o sofrimento." 
Senhora, vós, sendo inocente, eu suportei tudo com tanta paciência, e eu, prisioneiro do 
inferno, eu vou recusar-se a sofrer? Mãe, hoje eu peço esta graça não só as cruzes me 
livre, mas suportá-las com paciência. Pelo amor de Jesus Cristo, eu oro a Deus para me 
esta graça. De vós eu espero. 

10. ORAÇÃO DE MARIA 

Maria em perene oração 

Ninguém no mundo tem praticado tão perfeitamente como a Virgem do grande 
ensinamento de nosso Salvador: "Devemos orar sempre e nunca se cansam de rezar" 
(Lc 18, 1). Ninguém como 



Maria, diz São Boaventura, dá exemplo de como devemos perseverar na oração é que, 
como atestada por Santo Alberto Magno, a Mãe de Deus, depois de Jesus Cristo foi o 
modelo mais perfeito de oração para todos os que têm sido e continuarão . Primeiro, 
porque a sua oração era contínua e perseverante. Desde o primeiro momento que eu 
gostava da vida com o uso perfeito da razão, como dissemos no discurso da Natividade 
de Nossa Senhora, começou a rezar. Para refletir melhor os sofrimentos de Cristo, diz 
Odilon, frequentemente visitado os locais sagrados da Natividade do Senhor, Paixão, o 
enterro. 
Sua oração foi sempre de grande devoção, livre de quaisquer distrações ou 
sentimentos impróprios. Escrever Denis o cartuxo: No afeto desordenado ou a mente 
vagando longe da Virgem poderia acender de contemplação, nem ocupações. 

Maria, modelo de silêncio e de oração 

A Santíssima Virgem, pelo amor que ele tinha por oração, amava a solidão. Jerome 
Comentando as palavras do profeta: "Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e 
lhe chamará Emanuel" (Is 7, 14), diz que, em hebraico, a palavra virgem significa 
propriamente virgem retirada, de modo que o profeta previu o amor de Maria para a 
solidão. Ricardo diz que o anjo disse as palavras "o Senhor está contigo" pelo mérito de 
solidão que ela amava. Então, St. Vincent Ferrer diz que a Mãe de Deus nunca deixou a 
casa a não ser para ir ao templo, e depois fui com toda a modéstia, com os olhos baixos. 
Então, vai visitar Isabel foi com pressa. Por isso, diz São Gregório, deve aprender a 
evitar virgens equitações público. St. Bernard diz que Maria, pelo amor à oração e 
solidão evitado conversas com os homens. Assim, o Espírito Santo chamado rola: "Suas 
faces são bonitas como uma pomba" (Ct 1, 9). Vergelio diz que a pomba é um amigo da 
solidão e do símbolo unificador da vida. A Virgem sempre viveu sozinho neste mundo 
como um deserto, é por isso que se diz: "Quem é esta que sobe do deserto, como 
colunas de fumaça?" (Ct 3, 6). Então o deserto aumenta, diz Rupert Abbot, a alma que 
vive na solidão. 
Philo diz que Deus fala com a alma, mas na solidão. E o próprio Deus declarou: "Vou 
levá-la à solidão e falar ao vosso coração" (Os 2, 4). Jerome exclama: Oh solidão em 
que Deus fala e dialoga familiarmente! Sim, diz São Bernardo, porque a solidão e 
silêncio na solidão se alegra forçar a alma a deixar pensamentos terrenos e meditar 
sobre os bens do céu. 
Santíssima Virgem tire-nos do amor de oração e solidão para separar o amor 
desordenado das criaturas pode aspirar somente a Deus e paraíso em que esperamos um 
dia para nos ver sempre louvando e amando junto com vós para o vosso Filho Jesus 
para a para todo o sempre. Amen. 
"Vinde a mim todos os que querem e preenchido com os meus frutos" (Ecclo 24, 19). 
Os frutos de 
Maria são suas virtudes. 
Não vi outro como vós ou aquele que é vosso igual. Vós só tem agradado a Deus mais 
do que todas as outras criaturas. 

Seção IV 



PRESENTES E oração a Maria 

É tão generoso e agradecido a rainha do céu, para que pequenos presentes de vossos 
servos corresponde grandes favores. Sendo munificentísima, Santo André de Creta, 
geralmente recompensas com excelentes graças voltar para ninharias. 
Mas para isso vós precisa de duas coisas: primeiro que oferecemos aos nossos presentes 
para a alma do pecado, caso contrário, Maria vai dizer o que ele disse a um soldado 
vicioso, que, em matéria de St. Peter Celestine, a cada dia vai ofereceu um presente à 
Virgem. Um dia, ele estava com muita fome, Nossa Senhora apareceu para ele e 
ofereceu-lhe um delicioso lanche, mas em um navio tão sujo que o homem não se 
atreveu a comer. "Eu sou a Mãe de Deus que veio para curar a sua fome." "Mas eu não 
posso comer este prato." E Maria disse: "O que vós quer para aceitar suas devoções 
ofreciéndomelas com a alma tão sujo?". O soldado tornou-se, tornou-se um eremita, 
viveu 30 anos no deserto e na hora da morte é a Virgem apareceu novamente para levá-
lo para o céu. 
Nós dissemos na primeira parte que é moralmente impossível condenar um devoto de 
a Virgem Maria. Mas isso deve ser compreendido com a condição de que ele ou viver 
sem pecado, ou pelo menos ter o desejo de sair delas, porque, nesse caso, Nossa 
Senhora vai ajudar. Mas, se alguém tem a intenção de continuar em vossos pecados com 
a suposição de que Nossa Senhora tinha que salvar, por causa dele seria indigno da 
proteção de Maria. 
A segunda condição é a perseverar na devoção a Maria. Somente a perseverança 
merece a coroa, diz São Bernardo. Thomas a Kempis, sendo jovem, diariamente 
recorreu à Virgem com certas orações. Um dia, à esquerda, depois à esquerda por uma 
semana, e no final de tudo. Uma noite, em um sonho, ele viu a Virgem abraçando todos 
os vossos colegas, mas para chegar até ele, ele disse: O que vós espera que vós 
abandonou suas devoções? Vai, que são indignos dos meus abraços. Thomas acordou 
apavorada e retomou as orações que eu costumava. Bem disse Richard de San Lorenzo: 
Aquele que permanece na devoção a Maria não vai baixar a esperança, porque tudo que 
vós quer para ser cumprida. 
Mas ninguém pode ter certeza de perseverar, de modo que ninguém tem certeza de sua 
salvação para a morte. Memorável foi o testemunho que São João Berchmans, padre 
jesuíta, deixado para morrer. Quando perguntado qual seria o melhor presente para a 
senhora para sua proteção, disse que qualquer pessoa, ainda que pequena, mas 
constante. 
Tão simples e vou listar brevemente alguns presentes que podemos oferecer à nossa 
Mãe para merecer as graças que recebemos. Esse eu considero o mais rentável 
em todo este trabalho. Eu não recomendo ao meu caro leitor que a prática de todos, mas 
aqueles que optam por praticar perseverança e medo de perder a proteção da Mãe de 
Deus se negligenciada em continuidade. Muitos talvez, que estão agora no inferno 
teriam sido salvas se 
não abandonou os presentes a Maria que o tempo praticado! 

GIFT 1 

A Ave Maria 



A Santíssima Virgem, muito apreciado esta saudação, porque ele ouviu renova a alegria 
que sentiu quando o Arcanjo Gabriel anunciou que seria a Mãe de Deus. Devemos 
recebê-la com a Ave Maria com a mesma intenção. Thomas a Kempis diz: saudação 
com a Ave Maria, porque esta saudação ouve muito contente. Ele disse que a Virgem a 
Santa Matilda pode cumprimentar ninguém melhor do que a Ave Maria. Aquele que 
recebe Maria, será recebido por ela. San Bernardo ouviu como a Virgin, uma vez 
cumprimentou-o de uma imagem, e disse: Salve, Bernardo. A saudação de Maria 
consistir em qualquer graça 

que sempre corresponde ao que recebe. Adicionar Richard de San Lorenzo: Se alguém 
se aproxima a Mãe do Senhor, dizendo Ave Maria, ela fez graça pode ser negado? A 
Virgem Maria Santa Gertrudes prometeu ajuda muitos a morte, quando poucos eram 
aqueles que tinham orado Ave-Marias. Bem-aventurado Alan diz que rezar a Ave-
Maria, e goza de todo o céu eo inferno treme e foge. Esta experiência confirmou o que 
Thomas a Kempis, que quer dizer Ave Maria encaminhado o diabo tinha aparecido. 
Este presente que podemos jogar bem: 
Orando pela manhã e à noite três Ave-marias com o rosto em terra, ou pelo menos 
joelhos, acrescentando depois que cada Ave Maria Oração: Ó Maria, por sua pura e 
Imaculada Conceição, pura fazer o meu corpo e minha alma santa. Em seguida, pedir a 
bênção de Maria como nossa Mãe é. Assim fez Santo Estanislau. Depois de colocado 
sob o manto protetor de Nossa Senhora, pedindo-lhe para libertar-nos durante o dia ou à 
noite, sem pecado. Para isso, ajuda a ter uma imagem da Virgem ao lado da cama. 
Rezar o Angelus com os três Ave Maria sempre ao amanhecer, ao meio-dia e ao 
anoitecer. Na época da Páscoa oramos a antífona Regina Coeli. 
Saudando a Mãe de Deus com a Ave Maria de ouvir o relógio. San Alonso 
Maria Rodriguez cumprimentou a cada hora. À noite, o anjo acordou para não 
interromper esta devoção. 
Saudar a Virgem de sair de casa ou para entrar, para que, dentro ou fora de nós do 
pecado. 
Saudar com a Ave Maria a toda a imagem da Virgem que encontramos. Com esta 
intenção é bom ter imagens devocionais de Maria na porta ou nas paredes das casas para 
dar a oportunidade de reverenciar aqueles que passam. Em Nápoles e Roma, as ruas são 
fantasticamente belas imagens de Nossa Senhora colocada por vossos devotos. 
Vai ser algo muito saudável para rezar uma Ave-Maria no início ou no final da ação, 
sejam eles espirituais, tais como a oração, a confissão, a comunhão, a leitura espiritual, 
ouvindo o 
pregação, etc., seja temporária, como estudar, dar bons conselhos, trabalhando, sentado 
à mesa, cama, e assim por diante. Bem-aventurados são as ações que estão enquadradas 
entre duas Ave-Marias! E assim, quando vós se levanta de manhã ou quando vós fechar 
os olhos para dormir, em cada tentação, em todos os perigos, em todos os impulsos de 
raiva e assim por diante, sempre rezar a Ave-Maria. Fazê-lo, meu caro leitor, e veja a 
grande vantagem que esta prática um projecto. Consulte Fr Auriema que a Santíssima 
Virgem prometeu St. Matilda a graça de uma santa morte se recitado diariamente três 
vezes a Ave-Maria em honra da sua sabedoria, poder e bondade. 

2 GIFT 



As novenas 

Os devotos de Maria que se comprometem a celebrar com fervor novenas que 
antecedem suas festas, e nestes, a Virgem é todo amor, dando inúmeras e muito especial 
agradecimento. Santa Gertrudes viu uma multidão que abriga a rainha do céu e olhando 
com ternura indizível, e entendeu que eles eram fiéis aos exercícios devocionais tinha 
preparado a festa da Assunção. No nono vós pode praticar exercícios como estes: 
Faça a oração mental, de manhã e à tarde, com uma visita ao Santíssimo Sacramento e 
rezar nove vezes o Pai Nosso, Ave Maria e Glória. 

Visite alguma imagem de Maria, agradecendo a Deus pelas graças concedidas a ela, 
pedindo à Virgem sempre alguma graça especial. Em algumas dessas visitas rezando a 
novena ou característica do partido. 
Fazer muitos atos de amor por Jesus e Maria, cem ou cinqüenta, pelo menos, uma vez 
que não podemos fazer tudo o que lhe agrada mais amar vosso filho, como ela disse à 
Santa Brígida: Se vós quiser manter-me positivo, amo meu filho Jesus . 
Leia por um quarto de hora, no nono, um livro que trata de suas glórias. 
Faça alguma mortificação corporal, como abster-se de qualquer tipo de carne delicada, 
jejum ou abstinência nas vigílias das festas. Mas o melhor de tudo é a mortificação 
interna, abstendo-se de olhares indiscretos, ser retirada, sem falar desnecessariamente, 
obedecer e não responder com impaciência suportar dificuldades e tal. Tudo isso pode 
ser feito sem perigo de vanglória, mais mérito sem ter que andar o diretor espiritual 
pedir permissão. 
Proposto ainda ser mais útil no início de cada combate nona defeito que desce mais 
frequentemente. Vai ser de grande benefício em visitas falamos, pedir desculpas por 
quedas passadas, renovando a resolver para não cair para trás, implorando por toda a 
ajuda de Maria. 
Mas o presente mais agradável à Virgem vai imitar as suas virtudes. E para isso, 
proposto em cada prática nono alguma virtude especial de Maria mais adaptado ao 
mistério que se celebra, por exemplo, a festa da Imaculada Conceição, a pureza de 
intenção, na Introdução, o desprendimento de alguma coisa para que nos sentimos mais 
ligado, na Anunciação, a humildade para suportar o desprezo, ou outro, na Visitação, o 
amor ao próximo, dar esmolas, orar pelos pecadores, na purificação, a obediência aos 
superiores e, finalmente, em que da Assunção, exercício de desapego das coisas terrenas 
e se preparar para uma santa morte, acostumada a viver como se cada dia fosse o último 
da vida. Então, novenas será rentável. 
Além de assistir à Missa e comunhão no dia da festa, fazê-lo durante os dias do nono. 
Disse o padre Segneri que a melhor maneira de honrar Maria é juntar Jesus. Vós não 
pode oferecer nada mais sagrado do que a santa comunhão. Nela, Jesus reúne os frutos 
da sua Paixão sagrado. A Virgem Maria está esperando que os vossos filhos recebam a 
comunhão, dizendo: "Vinde, comei do meu pão e beber o vinho que preparei para vós" 
(Pr 9, 5). 
Finalmente, o dia da festa, depois da Comunhão, se ofereceu para servir a esta Mãe de 
Deus, pedindo a graça e virtude que havia sido proposto no nono ou outra graça 
especial. E eu prefiro gastar a cada ano, entre as festas da Virgem, ao qual temos mais 
terna devoção, dedicar e consagrar-nos a ela de uma forma especial ao vosso serviço, 



nós Reiterando que nosso advogado gentil e mãe. Ao mesmo tempo, pedimos perdão 
por nossa negligência no atendimento durante o ano passado e perguntar, finalmente, 
temos sob sua asa e temos uma santa morte. 

3 GIFT 

O rosário e outras orações a Maria 

A devoção ao Santo Rosário foi revelado a São Domingos pela Mãe de Deus, quando, 
santo aflitos e lamentando Nossa Senhora de grande dano à Igreja fez os hereges 
albigenses, disse a Virgem: Esta terra sempre será estéril se não chuva cai. Dominic 
entendeu que essa chuva era a devoção do rosário que ele tinha se espalhado. O 

santo pregaram por toda parte. Na verdade, esta devoção foi abraçada por todos os 
católicos, de modo que não há mais cristãos praticantes de todas as esferas da vida, 
como a do Santo Rosário. O que não tentei hereges modernos, Calvino, Bucer e outros 
para desacreditar a devoção do rosário? Mas é sabido o grande fruto que trouxe à terra 
este nobre devoção. Através dele, muitos têm se livrado dos pecados! Muitos vieram 
para tirar a vida de santo! Muitos têm conseguido uma boa morte e salva! Há muitos 
livros que lidam com isso. 
Só sei que esta devoção foi aprovada pela Santa Igreja eo chefe 
Papas enriquecida com indulgências. Para vencer, é necessário que vós meditar 
enquanto orava os mistérios envolvidos. Se alguém não sabe, vós pode simplesmente 
meditar qualquer caminhada da vida ou da Paixão do Senhor. Nós também devemos 
rezar o rosário com devoção. Disse a Virgem Eulalia maior parte Bendito gostava parou 
e rezou com devoção, que os quinze mistérios pressa e sem fervor. Por isso é bom 
joelhos e rezar diante de uma imagem de Maria, e em primeiro lugar fazer um ato de 
amor por Jesus e Maria, pedindo alguma graça. E é melhor vós rezar para que junto com 
o outro sozinho. 
O Pequeno Ofício da Virgem dizer que São Pedro Damião escreveu. A Virgem tem 
mostrado repetidamente o quanto ele gosta dessa devoção. Muito obrigado também 
litanies. A Ave Maris Stella rezava todos os dias o que St. Brigida fim da Virgem. 
Acima de tudo, é bom rezar o Magnificat como louvamos a Deus para recitar as mesmas 
palavras que ela usou para glorificá-Lo. 
Todas estas orações nos ajudar a alcançar o favor de Maria e dos presentes e 
indulgência 
de Deus. 

4 GIFT 

Jejum 

Há devotos que estão em jejum em honra de Nossa Senhora aos sábados e as vigílias 



dos principais partidos. O sábado é um dia dedicado pela Igreja à Santíssima Virgem, 
porque, nas palavras de São Bernardo, no mesmo dia ela permaneceu constante e fé viva 
após a morte do vosso Filho, tudo o que triste sábado. Portanto, muito apropriadamente, 
a Igreja acostumada a celebrar o dia de sábado em todo o mundo. Então Maria devotos 
oferecido neste dia um dom especial, e em particular o jejum. San Carlos Borromeo, o 
Cardeal Toledo e muitos outros praticavam o jejum a pão e água. 
Quem pratica esta devoção, vós não seria condenado, não porque quando a morte em 
pecado mortal da Virgem milagrosamente tem que libertá-lo, mas porque a Mãe de 
Deus 
, certamente a perseverança na graça de Deus e uma boa morte. Se não é rápido assim, 
pelo menos em sua honra salvar um normal, rápido ou abster-se de qualquer viand ou 
alguma fruta ou algo que agrada a uma forma particular. 
A estes devem ser adicionados a sábado jejua alguns presentes especiais para a senhora, 
e ouvir missa e receber a comunhão, visitando uma estátua da Virgem e as coisas 
semelhante. E nas vigílias das grandes festas da Virgem, oferecer alguma forma de 
jejum descrito. 

5 GIFT 

Visite as imagens de Maria 

Diz o P. Segneri o diabo, para compensar o que se perde com a destruição de ídolos, 
está buscando a veneração de imagens através de hereges. Mas a Igreja levantou-se com 
o sangue de vossos mártires. A Mãe de Deus apareceu com maravilhas como visitas a 
suas imagens grato. 
A São João Damasceno sua mão cortada por ter defendido vossos escritos 
imagens de Maria, mas a Virgem milagrosamente restaurou. Spinelli em 
Constantinopla, toda sexta-feira, depois de vésperas, que espontaneamente se afastou 
um véu que cobria uma imagem de Maria, e orou no final das sábado Vésperas, virou-se 
para cobrir. 
Em São João de Deus afastou o véu também uma imagem da Virgem era venerada. O 
sacristão levou para um ladrão, chutou, mas o vosso pé 
congelou. 
Todos os devotos de Maria, muitas vezes visitar com muito carinho e muitas vezes as 
imagens 
da Virgem, na igreja dedicada a ela. Estes são precisamente, diz São João Damasceno, 
as cidades de refúgio, onde encontramos refúgio das tentações ea punição adequada 
para os pecados cometidos. 

Imperador St. Henry, entrando em uma primeira coisa que ele fez foi da cidade para 
visitar uma igreja dedicada a Nossa Senhora. O P. Tomas Sanchez não voltou para casa 
sem visitar a primeira igreja dedicada a Maria. 
Não vamos ser trabalhoso diariamente visitar nossa Rainha em uma igreja ou capela, ou 
em nossa própria casa, o que seria bom em um ambiente isolado, um pequeno oratório 
com a imagem adornada com luzes e flores e rezar para o vosso rosário e ladainhas 
entre outras orações. Para este livro eu fiz visitas ao Santíssimo Sacramento e da 
Santíssima Virgem, para cada dia do mês. O devoto da Virgem poderia comissão 



realizada em uma igreja ou capela em suas festas, precedido pelo nono, se possível com 
exposição do Santíssimo. 
Beg com fervorosas súplicas de Maria devota abster-se de ir a eles e garantir que outros 
não santuários da peregrinação tempo Virgin, que é conhecido por 
Há muitos escândalos, por mais fruta começa o inferno que honra a Mãe de Deus. 

6 GIFT 

O Escapulário 

Como grande parte do mundo tem a honra que os homens usam sua farda, então Maria é 
grato por vossos devotos levar vosso escapulário para testemunhar que eles são 
dedicados ao vosso serviço e pertencem à família da Mãe de Deus. Hereges modernos 
provocar, como é habitual em si, desta devoção, mas a Santa Igreja tem abençoado com 
indulgências. Referido PP. Lezzana falando Crasset e escapular, que até o ano de 1251 a 
Virgem apareceu a São Simão Stock, Inglês, e dando o vosso escapulário disse que 
aqueles que tomam escapariam condenação eterna. "Recebe, filho amado, este 
escapulário da tua Ordem, sinal de minha bolsa, privilégio para vós e todos os 
carmelitas. Aquele que morre com ele não sofrer o inferno. " Fr outros de conta Crasset 
que Maria aparecendo ao Papa João XXII, foi obrigado a deixar aqueles que carregam o 
escapulário seriam salvos do purgatório do sábado posterior ao dia da sua morte. Isto foi 
declarado pelo mesmo pontífice expressamente confirmado na Bula do Papa Alexandre 
V, Clemente VII e vários outros, tal como referido no P. Crasset. 

7 GIFT 

Pertencente à guildas de Maria 

Alguns criticam as guildas dizendo que, às vezes, são a ocasião de discórdia e que 
muitos vêm a eles pela visão humana. Mas a Igreja não condena a recepção dos 
sacramentos, porque há aqueles que abusam delas, e estão a ser condenado tanto 
congregações e confrarias. Os sumos sacerdotes, em vez disso, têm elogiou e 
enriquecida com indulgências. 
São Francisco de Sales exortou os leigos com fervorosas súplicas a inscribiesen nas 
irmandades. O que St. Charles Borromeo para instalar e multiplicar estas congregações? 
Em vossos sínodos, apenas insinuando para os confessores que buscam inserir esses 
penitentes: o confessor, de acordo com suas possibilidades, para tentar convencer os 
penitentes atribuir alguma associação piedosa. E com razão, porque estas congregações, 
especialmente as de Nossa Senhora, são tantas arcas que os leigos encontrar abrigo 
contra a avalanche de tentações e pecados que enchem o mundo. Nós, dando missões, 
encontramos muito bem como eles são úteis congregações. Normalmente, é mais 
virtuoso um homem de cerca de vinte congregações não pertence a nenhum. A 
irmandade ou fraternidade pode ser chamada de "Torre de Davi, da qual pendem mil 
escudos, todos bravos armadura" (Ct 4, 4). A razão para a grande 



fora causando as guildas é que eles adquirem muitas defesas contra o inferno e meios 
praticados para ser mantido pela graça de Deus, significa que fora 
congregações estava mal usado. 
Uma forma de economizar é pensar sobre as máximas eternas: "Lembre-se o vosso 
tarde e nunca vai pecar "(Ecclo 7, 11). Aqueles que vão à Congregação são recolhidas 
muitas vezes pensam muitas meditações e palestras e sermões que existem. "As minhas 
ovelhas ouvem a minha voz" (Jo 10, 27). 
Para salvar é necessário confiar em Deus: "Pedi e recebereis" (Jo 16, 24), e os irmãos 
Brotherhood fazer isso constantemente. E Deus ouve, especialmente como ele mesmo já 
disse que suas graças concedidas alegremente feitas orações comuns. "Se dois de vós 
concordarem na terra, tudo o que vós perguntar para ele por meu Pai" (Mt 17, 19). Para 
que Ambrósio acrescenta: "Muitos pequenos quando eles se reúnem em um grande, e as 
orações de muitos é impossível não ouvir." 
Na fraternidade ser mais facilmente frequentar os sacramentos, tanto pelas regras do 
o mesmo que os outros exemplos irmãos. Com essa perseverança facilmente obtida na 
graça de Deus, depois de ter declarado o sagrado Concílio de Trento que a comunhão é 
como o antídoto para bater faltas cotidianas e preservadas dos pecados mortais. 
Além dos sacramentos, muitas congregações são exercícios realizados 
mortificação, humildade e caridade para com os irmãos mais pobres e doentes. E seria 
legal a ser estabelecido em cada fraternidade costumava visitar e cuidar dos pobres 
doentes. 
Já disse o quanto ele ajuda a economizar servir a Mãe de Deus, eo que mais eles fazem, 
mas servir os irmãos irmãos? Como o louvor! Dirigiu muitas orações! Não são 
dedicados desde o início para servir especial para escolhê-lo para vosso Senhora e Mãe, 
e estão inscritos no livro dos filhos de Maria. Assim, como os devotos e filhos são 
distinguidos da Virgem, ela os trata com predileções e protege-los na vida e na morte, 

para que todo aquele que pertence a uma Congregação de Maria pode-se dizer que com 
esta adesão tem sido verdadeira multidão. 
Duas coisas devem cuidar da congregant, em primeiro lugar, ir para a Congregação para 
servir 
Deus, sua Mãe Santíssima e para salvar a sua alma, o último, não deixá-lo para o mundo 
para participar da fraternidade em dias definidos, pois irá tratar o negócio mais 
importante que vós tem, que é o da salvação eterna . E tentar atrair o maior número 
possível para a Congregação e, especialmente, tentar trazer de volta aqueles que se 
afastaram. 

8 GIFT 

As esmolas em honra de Maria 

Os devotos da Virgem costumam dar esmolas em honra da Mãe de Deus, especialmente 
aos sábados. Consulte São Gregório em vossos Diálogos sapateiro chamado um santo 
sábado Deusdedit distribuído entre o pobre o que restava dos ganhos da semana. E eles 
mostraram uma alma santa como um palácio que Deus tinha preparado no céu para este 
servo de Maria e que foi sendo construída aos sábados. San Gerardo não negar a 



qualquer porta do templo de caridade, ele foi convidado em nome de Maria. Assim fez o 
P. Martin Gutierrez, jesuíta, e uma vez confessou que ele tinha graça que Maria pediu 
que ele não tinha conseguido. Tendo morrido este servo de Deus nas mãos dos 
huguenotes, apareceu a Mãe de Deus a vossos companheiros acompanhados por 
virgens, que envolveram em linho o corpo santo e levaram. 
O mesmo praticado san Everardo, bispo de Salzburg. E um santo monge viu 
disfarce de uma criança nos braços de Maria, dizendo: Este é o meu filho Everardo que 
nunca me negou nada. Alejandro veio mesma Ales, que, exigidas por um leigo 
franciscano de ser feitas em nome de Maria, deixou o mundo e entrou para a Ordem. A 
sessão verdadeiro devoto da Virgem não se recusa a dar esmola a cada dia em sua 
homenagem, e cresceu em sábados. E se vós não consegue de outra forma, pelo menos 
por uma questão de Maria fazer qualquer outra obra de caridade, como atender aos 
enfermos, orar pelos pecadores e pelas almas do purgatório, e muitos mais que pode ser 
feito. As obras de misericórdia muito agradável esta Mãe de misericórdia. 

9 GIFT 

Muitas vezes, a Maria 

De todos os presentes que podemos oferecer, extraordinariamente agradável a nossa 
Mãe, que freqüentemente recorrem à sua intercessão e pedir a sua ajuda em todas as 
nossas necessidades, e quando se trata de receber ou dar conselhos sobre os perigos do 
dores e tentações, especialmente aqueles que são contra a castidade. A Mãe de Deus, 
certamente, livre-nos, se nos voltarmos para ela com confiança, se vamos a ele com a 
recitação da oração, "sob sua proteção damos as boas vindas", ou a Ave-Maria, ou 
apenas invocando o nome santíssimo de Maria, que tem um poder especial para afastar 
demônios. 
Santi, um franciscano, chegou a Maria em uma tentação impura, e apareceu 
instantaneamente a Virgem, vós poderia mão no peito dele e ele estava livre de todos os 
perigos. Em tais 

bons casos indústria beijando o escapulário, o terço, ou tê-los em sua mão, ou olhar e 
beijar uma imagem da Virgem. 

10 GIFT 

Outras práticas em honra de Maria 

Celebrar, comemorar e fazer participar na Missa em honra da Santíssima Virgem. 
O Santo Sacrifício da Missa é sempre oferecido a Deus em reconhecimento do vosso 
domínio supremo, mas isso não o faz, diz que o sagrado Concílio de Trento, que pode 
ser oferecido a ambos 
Deus em agradecimento pelas graças concedidas aos santos ea Virgem Maria e que 



fazendo menção deles vouchsafe para interceder por nós. Por isso se diz na Missa: "Por 
que eles iriam servir-nos honra e salvação." A Santíssima Virgem revelou a uma alma 
piedosa é bom vós esta oferta da missa e rezar o Pai Nosso, Ave Maria e Glória à 
Santíssima Trindade em ação de graças pelas graças concedidas a Maria. Eu não posso 
agradecer a Virgem inteiramente ao Senhor por todos os privilégios que foram 
concedidos, desfrutar de um lote com vossos filhos para associá-lo com gratidão. 
Santos reverenciar mais perto de Maria, São José, São Joaquim e São 
Senhora Anne recomendou uma nobre devoção a Santa Ana, mãe. Honra também aos 
santos mais dedicadas à Mãe de Deus, como São João Evangelista, São João Batista, 
São João Damasceno, defensor de suas imagens; San Ildefonso, defensor de sua 
virgindade, St. Bernard e outros. 
Leia diariamente um livro de lidar com as glórias de Maria. Pregação ou pelo menos 
dica para todos, especialmente para a família e amigos, a devoção à Mãe de Deus. Ele 
disse um dia a Virgem de Santa Brígida: Obter vossos filhos são meus filhos. Rezo 
todos os dias para os vivos e os mortos, mais dedicado a Maria. 
Termino com estas belas palavras de São Bernardino: Senhora Oh bendita entre todas as 
mulheres, vós é a honra de toda a raça humana, a salvação de nosso povo. Vós tem todo 
o mérito, sem limites e autoridade sobre todas as criaturas. Vós é a Mãe de Deus, a 
Senhora do mundo, a Rainha do céu, vós é o dispensador de todas as graças, o 
ornamento da Igreja. Vós é o exemplo dos justos, a consolação dos santos ea raiz da 
nossa salvação. Vós é a alegria do paraíso, a porta do céu, a glória de Deus. Olha, 
senhora, nós proclamamos o vosso louvor. Oramos, portanto, Mãe de Deus, vós 
fornecer a nossa fraqueza, nossas desculpas ousadas, agradecer ao nosso serviço e 
abençoe o nosso trabalho de impressão no coração de todo o vosso amor, para que 
depois de ter honrado e amado na terra o vosso Filho louvamos e abençoá-lo no céu. 
Amen. 

CONCLUSÃO DA OBRA 

E com isso eu deixo vós, caro leitor e irmão que amam a nossa Mãe Maria, dizendo: 
honrar e amar feliz continuam esta bela senhora, tentando também, o mais que puder, o 
amor todos os outros. Não hesite, confie certeza se vós perseverar na verdadeira 
devoção a Maria até a hora de sua morte, sua salvação está garantida. Eu terminei, não 
porque eles têm mais a dizer sobre as glórias deste grande rainha, mas não mais 
cansado. O pouco que a escrita é o suficiente para deixá-lo cair no amor com este 
grande tesouro da devoção à Mãe de Deus, a quem ela corresponde com a sua poderosa 
proteção. 

Graças um desejo que eu tive neste meu trabalho para ver que vós salvou-lo como santo, 
para ver se se tornar amoroso e filho apaixonado desta rainha amável. E se vós 
reconhecer que este livro tem servido como um instrumento útil, para encomiendes 
caridade peço e pedir-lhe esta Mãe a graça que vos peço para vós: que veremos um dia 
no paraíso junto com 
todos os vossos filhos amados. 
E de volta para vós, Mãe do meu Senhor e minha Mãe Maria, pedem-lhe prematuros 
estes meu 
pobre cansaço e desejo que eu tive que acabar com esse pouco de trabalho em suas 



glórias antes de concluir a minha vida, que está se aproximando do fim. Agora morrer 
feliz, deixando meu livro esta terra vai continuar louvando e pregando para sempre fazer 
o que eu tenho tentado ao longo dos anos desde o dia da minha conversão através de vós 
Deus me deu. 
Mãe Imaculada, louvo todos aqueles que amam vós e especialmente para 
quem ler este livro, e mais especialmente para aqueles que têm a caridade elogiá-lo. 
Senhora, dar-lhes perseverança, santos e torná-los completamente seguro e trazê-los 
todos juntos louvor no céu. Mãe, é verdade que eu sou um pobre pecador, mas a glória 
de amar e esperar de vós grandes favores, especialmente o dado amar. Espero que a 
angústia da minha agonia, quando o diabo tenta colocar nos olhos dos meus pecados, eu 
tenho que consolar desta vida na graça de Deus, em primeiro lugar, a paixão de Jesus, e 
então sua intercessão em vir a amá-lo e agradecer-lhe, Mãe, para todo o sempre. Eu 
espero que sim. Assim seja. 
Viver Jesus, Maria, José e Teresa! 


