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Capítulo 5
Tratado da Verdadeira Devoção a Ss. Virgem
8 Motivos para abraçar esta Devoção

1 Nos consagrar ao serviço de Deus
- não existe ofício mais elevado,
- todo o ouro da terra é insuficiente para pagar aquele que tudo entrega,
Nem mesmo as maiores congregações isto é solicitado, entrega total dos bens interiores.

2 Nos faz imitar a Trindade e praticar a humildade
Imitando a Trindade
- Jesus se encerrou no seio da Santa Virgem
- A Santíssima Trindade usou Dela na Encarnação e para a santificação e salvação das almas.
Praticar a Humildade
- Deus se aproxima de quem se humilha sabendo que é indigno de se aproximar de Deus.

3 Assistência Materna da Santa Virgem
A - Ela não se deixa vencer em amor e generosidade
ELA SE DOA a quem se doou a Ela --- nos dá graça, nos adorna com seus méritos, apoia com seu poder, ilumina e
abrasa, comunica-lhe suas virtudes.
EFEITO dessa ação em nossas almas
- a aumenta o desprezo de si mesma e confiança na Santa Virgem.
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- a alma se aproxima do Senhor sem temor servil, ornada dos méritos da Santa Virgem.
B- Ela purifica as nossas boas obras
1 – purifica do amor próprio e apego as criaturas
2- adorna alma com seus méritos e virtudes
3- Ela apresenta tudo que recebe fielmente a Jesus
4 – Ela faz que Jesus aceita (e Ela aceita por ser algo entregue pela mãos imaculadas de Sua Mãe)

4 – Se fielmente praticada faz com que os valores das nossas boas obras sejam utilizados para a Maior
Glória de Deus.
Coloca os interesses divinos acima dos nosso interesses.

5- União com Nosso Senhor
A Devoção à Santa Virgem é:
- caminho fácil: Jesus abriu esse caminho. É um caminho sem obstáculo. Quem passa por esse caminho vai mais
suave e tranquilamente. Pois, ao compararmos os outros caminhos que passam por noites escuras e muitas cruzes, este
caminho é ameno, não que seja isento de noites escuras e cruzes (afinal somos cristãos), mas contamos com o poder
auxiliador e protetor da Santa Virgem para chegar até Deus.
- caminho curto: ninguém se perde, nele se avança com prontidão, em submissão e dependência a Maria se cresce
mais que em anos de independência.
- caminho perfeito: Ela é a mais perfeita e pura das criaturas, portanto o caminho mais perfeito e puro dos caminhos.
- caminho seguro: caminho seguro para alcançar a perfeição.
Ela nos conduz seguramente a Jesus como Jesus nos conduz ao Pai.
Volta a falar: que a presença de Maria atraí o Espírito Santo para a alma, onde Maria esta não este espírito maligno,
toda alma conduzido pelo Espírito Santo tem uma grande devoção por Maria. Quem lhe fiel não cai na heresia ou na
ilusão.

6. A liberdade dos filhos de Deus. Jesus recompensa os cativos amorosos:
- tira da alma do escrúpulo e temor servil,
- dilata o coração com uma santa confiança,
-inspira-lhe amor terno e filial.

7. Bens que Dela receberá nosso próximo
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- o valor impetratório e indulgência (ou satisfatório) das nossas boas obras,
- salvação dos irmãos (pois, doar os méritos é uma obra de caridade espiritual)
Assim mesmo com práticas ordinárias, cada alma em seu estado vocacional, terá livrado muitas almas do Purgatório e
convertido muitos pecadores.

8. Ela é o meio para perseverarmos nas virtudes e sermos fiéis.
- perseveramos nas virtudes pois Ela esta a guardar e cuidar do valor meritório de nossas boas obras, nesse valor se
encontra as virtudes, das quais ela cuida e preserva.
- nos torna fiéis pois Ela é a fiel e Ela nos reverte dessa graça.
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