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Capítulo 7
Tratado da Verdadeira Devoção
7 Efeitos dessa Devoção na alma

1 conhecimento e desprezo de si mesmo
A reconhecer o fundo mau – consequência do pecado original
B humildade – precisamos de Deus e de sua graça.

2 Participação da fé de Maria
Embora Ela não precise da fé no Céu, Deus concedeu que Ela a guardasse para distribuir para a
Igreja Militante.
TVD 214

3 A graça do Puro Amor – sem escrúpulos e sem temor
Se a alma cair e o ofender deve pedir perdão imediatamente.
TVD 215

4 Grande confiança em Deus e em Maria
Porque A tem como medianeira, porque lhe entregou seus méritos e se entregou
inteiramente.
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5 Comunicação da alma e do espírito de Maria: para honrar e glorificar o
Senhor.
TDV 217

Nota 1:
Por vezes ocorre que a alma aparece distinta do espírito. Assim, São Paulo ora para que
nosso “ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo", seja guardado irrepreensível na Vinda do
Senhor. A Igreja ensina que esta distinção não introduz uma dualidade na alma. “Espírito"
significa que o homem está ordenado desde a sua criação para o seu fim sobrenatural, e que
sua alma é capaz de ser elevada gratuitamente à comunhão com Deus. (CIC 367)
Segundo os monfortamos podemos entender que São Luís correlaciona as potências de
vontade e inteligência ao espírito, enquanto que a sensibilidade com a alma. A alma teria essa
função de fornecer vida espiritual, unida ao corpo e o espírito seria a sede da imagem de Deus
em nós, pois Deus também tem Vontade e Inteligência.
Assim NÃO SÃO DUALIDADES, podem ser vistas no máximo como duas propriedade da alma
humana que em si possuem suas propriedade, que ao contrario a dos animais que possuem
uma alma material (perece quando morrem), nós temos uma alma espiritual (que permanece,
imortal).

6 Transformação das almas em Maria à imagem de Jesus Cristo
Maria é a árvore da vida que a seu tempo dará seu fruto que é Jesus.

Nota 2:
Jesus é o fim último dessa Devoção (como visto no capítulo 2)

7 A Maior Glória de Jesus Cristo
Dará em um só mês mais glória a Deus que em muitos anos
A Participa das intenções de Maria. Renúncia das próprias intenções pelas da Santa Virgem.
B Não haje por si mesmo mas em Jesus e Maria
C Por ser Maria que oferece nossas obras essas assumem mais beleza e brilho.
D Nós pensamos em Maria e Ela em nós pensa em Deus.
“Quando dizemos Maria, Ela diz Deus”
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