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118.	Encontrava-se	Maria	santíssima,	na	hora	em	que	chegou	o	anjo	Sâo	Gabriel,	puríssima	na	alma,	perfeitíssima	no	corpo,	nobilíssima	nos	pensamentos,	sublime	na	santidade,	cheia	de	graça,	toda	divimzoda	e	agradável	aos	olhos	de	Deus.	Deste,	modo	pôde	ser	digna	Mae	sua	t	eficaz	instrumento	para	atraí-lo	do	seio	do	Pai	ao	seu	virginal	ventre.	Ela
foi	o	poderoso	veiculo	de	nossa	redenção,	que	lhe	ficamos	devendo	por	muitos	títulos.	Merece,	portanto,	que	todos	os	povos	e	gerações	(Lc.	1,	48)	a	bendigam	e	eternamente	a	louvem.	Mística	Cidade	de	Deus	-	2*	Tomo	-	Cmp*	10	Podidos	ao:	Mosteiro	Portaceli	94001-970	-	Poma	Grossa	-	Paraná	-	.	Impressão	e	Acabamento:	Gráfica	Lagoa	Dourada	•
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MARIA,	MÃE	DE	DEUS.	A	Escritora	consulta	a	vontade	de	Deus	para	continuar	a	composição	da	obra.	1.	Terminada	a	primeira	parte	da	Vida	santíssima	de	Maria	Mãe	de	Deus,	ofer	ao	Senhor	o	pequeno	serviço	de	a	ter	escrito;	para	que	a	corrigisse	com	a	divina	luz	mediante	a	qual	a	havia	composto,	apesar	de	minha	ignorância;	e	àe	me	ordena
continuar	ou	suspender	obra	tão	superior	à	minha	capacidade.	A	esta	proposição,	respondeu-me	o	Senhor:	Escreveste	bem	e	nos	agradamos	com	isso.	Quero,	porém,	entendas	que	para	manifestar	os	altíssimos	mistérios	encerrados	no	restante	de	nossa	única	e	dileta	Esposa,	Mãe	de	nosso	Unigênito,	necessitas	de	nova	e	maior	disposição.	Queremos
que	morras	a	tudo	quanto	é	imperfeito	e	visível,	e	vivas	segund	o	espírito;	que	todas	as	tuas	operações	e	costumes	não	sejam	de	criatura	terrena	ma	sim	de	anjo,	com	maior	pureza	e	semelhança	com	o	que	irás	entender	e	escrev	Temores	da	Escritora	2.	Por	esta	resposta	do	Altíssimo	compreendi	que	me	era	exigido	tão	novo	mod	de	praticar	as
virtudes,	e	tão	alta	perfeição	de	vida	e	costumes	que,	desconfiando	de	mim	mesma,	fiquei	perturbada	e	temerosa	de	empreender	negócio	tão	árduo	e	d	para	uma	criatura	terrena.	Senti	grandes	combates	entre	a	carne	e	o	espírito.	Este	m	chamava	com	interior	energia,	impelindo-me	a	procurar	a	grande	disposição	que	me	era	pedida,	apresentando-me
os	motivos	do	maior	agrado	do	Senhor	e	meu	interesse.	A	lei	do	pecado	que	sentia	em	meus	membros	(Gat	5,17;	Rom	7,23),	pelo	contrário,	me	contradizia	e	se	opunha	ã	divina	luz,	criando-me	desconfiança	e	temores	de	m	inconstância.	Este	conflito	eraforte	rêmora	que	me	detinha	e	covardia	que	me	aterr	Tal	perturbação	me	fazia	mais	crível	que	eu
não	era	idônea	para	tratar	de	coisas	elevadas,	ainda	mais	sendo	elas	tão	alheias	â	condição	e	ofício	de	mulheres.	Resolve	não	continuar	a	obra	3.	Vencida	pelo	temor	e	dificuldade,	determinei	não	prosseguir	esta	obra,	e	usar	de	todos	os	meios	possíveis	para	conseguí-lo.	Percebeu	o	comum	inimigo	m	I	Introdução	e	covardia,	e	como	sua	péssima
crueldade	se	enfurece	mais	contra	os	fracos	e	desprotegidos,	aproveitando	a	ocasião,	assaltou-me	com	incrível	sanha,	parecendo-lhe	que	me	achava	desamparada	de	quem	me	podia	livrar	de	suas	mãos.	Para	disfarçar	sua	malícia	procurava	transformar-se	em	anjo	de	luz,	fingindo-se	muito	zeloso	de	minha	alma	e	acerto.	Sob	este	falso	pretexto,
lançava-me	porfiadamente	contínuas	su	e	pensamentos.	Ponderava-me	o	perigo	de	minha	condenação,	ameaçava-me	com	c	tigos	semelhantes	ao	do	primeiro	anjo	(Is	14,	10),	pois	representava-me	que	eu	desejara	soberhamente	compreender,	contra	a	vontade	de	Deus,	o	que	estava	acima	de	minhas	forças.	Oposição	do	demônio	4.	Propunha-me	o
exemplo	de	muitas	almas	que,	professando	virtude,	tinham	sido	enganadas	por	alguma	oculta	presunção,	consentindo	nos	enganos	da	serpente.^	Do	mesmo	modo,	esquadrinhar	eu	os	segredos	da	Majestade	divina	(Prov	25,	27)	só	podia	resultar	de	presumida	soberba	na	qual	estava	metida.	Encareceu-me	que	os	tempos	presentes	eram	muito
impróprios	para	estes	assuntos.	Confirmava-o	com	su	cessos	de	pessoas	conhecidas	que	foram	encontradas	em	engano;	com	o	terror	que	outras	cobraram	para	empreender	a	vida	espiritual;	com	o	descrédito	que	ocasionar	qualquer	coisa	desedificante	em	mim	eamá	impressão	que	teriam	os	de	pouca	piedade.	Tudo	isto	eu	haveria	de	experimentar
para	meu	dano,	se	prosseguisse	escrevendo	sobre	tais	matérias.	Isto	prova	que	a	oposição	à	vida	espiritual	e	a	depreciação	do	mundo	pelos	carismas	místicos,	vem	a	ser	obra	deste	mortal	inimigo.	Para	extinguir	a	devoção	e	piedade	cristã	em	muitos,	procura	enganar	alguns	e	semeia	sua	cizânia	entre	a	pura	semente	do	Senhor	(Mat	13,	25),	para
escurecê-la,	deformar-lhe	o	verdadeiro	sentido	e	tornar	mais	difícil	o	discernimento	entre	as	trevas	e	a	luz.	Desta	dificuldade	não	me	admiro,	pois	é	oficio	de	Deus	e	de	quem	participa	da	verdadeira	sabedoria	e	não	se	governa	apenas	pela	sabedoria	terrena.	O	perfeito	discernimento	dos	espíritos	é	raro.	5.	Não	é	fácil	na	vida	mortal	discernir	entre	a
verdadeira	e	a	falsa	prudência,	e	às	vezes	até	a	boa	intenção	e	o	zelo	levam	o	julgamento	humano	a	se	enganar,	se	lhe	falta	o	acordo	e	luz	do	alto.	Tive	ocasião	para	conhecer	isso	no	que	vou	dizendo.	Certas	pessoas	conhecidas	e	devotas;	algumas	que	por	sua	piedade	me	estimavam	desejando	meu	bem;	outras	com	desprezo	e	menos	afeto;
procuraram,	ao	mesmo	tempo,	afastar-me	desta	ocupação	e	até	do	caminho	que	trilhava,	como	se	fora	escolhido	por	mim.	Não	me	perturbou	pouco	o	inimigo	por	meio	destas	pessoas,	porque	o	medo	de	algum	descrédito	que	podia	produzir	aos	que	comigo	praticavam	a	piedad	à	minha	Ordem	religiosa,	aos	parentes,	e	em	particular	ao	convento	onde
vivo,	davalhes	cuidado	e	a	mim	aflição.	Inclinava-me	muito	à	segurança	que,	me	parecia,	hav	de	gozar	seguindo	o	caminho	ordinário	das	demais	religiosas.	Confesso	que	isto	se	ajustava	mais	à	minha	vontade,	natural	inclinação	e	desejo,	e	mais	ainda	à	minha	timidez	e	grandes	temores.	Perplexidade	da	Escritora	6.	Flutuando	meu	coração	entre	estas
impetuosas	ondas,	procurei	alcançar	o	porto	da	obediência,	que	podia	me	oferecer	segurança	no	mar	amargo	de	minha	con	fusão.	Mas,	para	que	minha	tributação	fosse	maior,	aconteceu	nessa	ocasião	estarem	tratando	na	Ordem	de	investir	de	cargos	superiores	a	meu	prelado	epai	espiritual.	Há	Introdução	muitos	anos	que	ele	dirigia	meu	espirito,
conhecia	meu	interior	e	suas	dificuldades,	e	me	ordenara	que	escrevesse	tudo	que	fora	combinado,	prometendo-me,	mediante	sua	direção,	acerto,	paz	e	conforto.	Não	se	realizou	o	que	pretendiam,	mas	ficando	nessa	ocasião	ausente	por	muitos	dias,	de	tudo	se	valia	o	grande	dragão	(Apoc	12,15)	para	derramar	contra	mim	ofurioso	rio	de	suas
tentações.	Deste	modo,	nesta	ocasião	como	em	outras,	trabalhou	com	malícia	extrema,	embora	inutilmente,	para	me	desviar	da	obediência	e	instrução	de	meu	superior	e	mestre.	Vexaçôes	diabólicas	espirituais	e	corporais	7.	A	todas	às	contradições	e	tentações	que	digo	e	outras	muitas	que	não	posso	referir,	acrescentou	o	demônio	tirar-me	a	saúde	do
corpo,	causando-me	muitos	ques,	indisposição	e	descontrolando-me	toda.	Instilou-me	invencível	tristeza,	pertur	bou-me	a	cabeça,	eparece	que	desejava	obscurecero	entendimento,	impedira	reflexão,	debilitar	a	vontade	e	trasfegar-me	completamente	na	alma	e	no	corpo.	Isto	aconteceu	porque,	no	meio	desta	confusão,	cometi	algumasfaltas	e	culpas,
para	mim	muito	graves,	ainda	queforam	menos	de	malícia	que	defragilidade	humana.	Valeu-se	delas	a	serpente	para	destruir-me,	mais	do	qualquer	outro	meio.	Tendo-me	cerceado	a	atividade	das	boas	operações	para	me	fazer	cair,	depois	libertou-me	e	empregou	seu	furor	para	que	com	maior	ponderação	eu	conhecesse	as	faltas	que	cometera.	Nisto
ajudou-me	ainda	com	ímpias	e	mui	subtis	sugestões,	querendo	me	persuadir	que	tudo	quanto	havia	acontecido	comigo	no	caminho	espiritual	que	percorro,	era	falso	e	mentiroso.	Tentações	comfalsa	aparência	de	virtude	8.	Como	esta	tentação	vinha	com	tão	aparente	cor	de	virtude,	resistia-lhe	menos	do	que	às	outras,	em	conseqüência	tanto	das	faltas
que	cometera	como	de	meus	contínuos	temores	e	sobressaltos.	Não	desfalecer	inteiramente	na	esperança	do	so	foi	singular	misericórdia	do	Senhor.	Apesar	disso,	encontrei-me	tão	submergida	confusão	e	trevas	que,	posso	dizer,	cercaram-me	os	gemidos	da	morte,	envolveram-me	as	dores	do	inferno	(SI	17,	5,	6)	levando-me	à	beira	do	abismo.	Resolvi
queimar	os	manuscritos	da	primeira	parte	desta	divina	história,	e	não	prosseguir	a	segunda.	A	esta	resolução,	inspirada	por	satanás,	ele	acrescentou	também	a	suge	me	afastar	de	tudo:	que	não	cuidasse	mais	de	caminho	e	vida	espiritual,	não	cogitasse	mais	de	vida	interior	nem	a	tratasse	com	ninguém;	deste	modo	poderiafazer	penitênci	de	meus
pecados,	aplacando	o	Senhor	irritado	comigo.	Para	garantir	mais	sua	dissimulada	iniqüidade,	propos-me	fazer	voto	de	nã	escrever	e	assim	me	livrar	do	perigo	de	ser	enganada	e	enganar;	que	corrigisse	minha	vida,	evitasse	imperfeições	e	abraçasse	a	penitência.	Intuitos	diabólicos	9.	Com	esta	máscara	de	aparente	virtude,	pretendia	o	dragão	acreditar
seu	condenáveis	conselhos	e	cobrir-se	de	pele	de	ovelha,	sendo	sangrento	e	carnic	lobo.	Continuou	algum	tempo	neste	combate,	e	estive	particularmente	quinze	dias	em	tenebrosa	noite,	sem	sossego	nem	consolo	divino	ou	humano.	Sem	este,	porque	me	faltava	o	conselho	e	alívio	da	obediência;	sem	aquele,	porque	o	Senhor	havia	suspendido	o	influxo
de	seus	favores,	as	inteligências	e	contínua	luz	interior.	Além	de	tudo,	oprimia-me	afalta	de	saúde,	e	com	ela	a	persuasão	de	que	se	aproximava	a	morte	e	o	perigo	de	minha	condenação.	Tudo	isto	tramava	e	representava	o	inimigo.	Introdução	Os	efeitos	da	ação	diabólica	traem	sua	procedência	10.	Como,	porém,	seus	sabores	são	tão	amargos	e	todos
acabam	em	desespe	raçâo,	apropria	turbação	que	alterava	todo	o	conjunto	de	minhasfaculdades	e	hábit	adquiridos,	me	inclinou	a	não	fazer	coisa	alguma	das	que	me	propunha.	Valia-me	continuamente	do	temor	que	me	mantinha	crucificada	sobre	se	ofenderia	a	Deus	e	perderia	sua	amizade,	por	me	aplicar,	sendo	tão	ignorante,	às	coisas	divinas	das
quais	me	devia	recear.	Este	mesmo	temor	me	fazia	duvidar	de	quanto	o	astuto	dragão	me	sugeria	e,	duvidando	não	lhe	dava	consentimento.	Ajudava-me	também	o	respeito	à	obediência	que	me	havia	mandado	escrever,	e	resistir	e	anatematizar	quanto	de	contrario	a	isso	sentisse	em	minhas	sugestões	e	persuasões.	^	Acimadetudo,	era	a	oculta
proteção	do	Altíssimo	que	me	defendia,	enao	queria	entregar	às	feras	a	alma	que	no	meio	de	tais	tribulações	(ao	menos	com	gemidos	e	suspiros)	a	Ele	recorria.	Não	tenho	palavras	para	encarecer	as	tentações,	combates,	desconsolos,	despeitos	e	aflições	que	nesta	batalha	padeci.	Vi-me	em	tal	estado	que,	a	meu	juízo,	entre	ele	e	o	dos	condenados,
interiormente,	não	havia	outra	diferença	senão	de	que	no	inferno	não	há	redenção,	e	no	outro	podia	haver.	A	Escritora	recorre	a	Deus	e	é	ouvida	11.	Num	desses	dias,	para	respirar	um	pouco,	clamei	do	fundo	de	meu	coração	dizendo:	Ai	de	mim,	que	em	tal	estado	cheguei,	e	ai	da	alma	que	nele	se	encontrar9	Onde	irei,	se	todos	os	portos	de	minha
salvação	estão	fechados?	Logo	me	respondeu	uma	voz	forte	e	suave,	em	meu	interior;	Onde	queres	ir	fora	de	Deus?	Senti,	nesta	resposta,	que	meu	socorro	estava	preparado	no	Senhor.	Com	o	alento	desta	luz	comecei	a	me	levantar	daquele	confuso	abatimento	em	que	me	via	oprimida,	sentindo	umaforça	que	me	afervorava	nos	desejos	e	em	atos	defé,
esperança	e	caridade.	Humilhei-me	presença	do	Altíssimo	e,	com	firme	confiança	em	sua	infinita	bondade,	ch	culpas	com	amarga	contrição.	Confessei-me	delas	muitas	vezes,	e	com	suspiros	do	intimo	de	minha	alma,	fui	em	busca	de	minha	antiga	luz	e	verdade.	Como	a	divina	Sabedoria	se	antecipa	a	quem	a	chama	(Sab	6,17),	saiu-me	ao	encontro	com
alegre	semblante	e	serenou	a	noite	de	minha	confusa	e	dolorosa	tormenta.	Termina	a	lata	espiritual	12.	Amanheceu-me	o	claro	dia	que	eu	desejava,	e	voltei	à	posse	de	minha	tranqüilidade,	gozando	a	doçura	do	amor	epresença	de	meu	Senhor.	Nela	conhec	que	tinha	para	crer,	aceitar	e	reverenciar	os	benefícios	e	favores	que	seu	podero	braço	em	mtm
operava.	Agradeci-lhos	quanto	pude;	compreendi	quem	sou	eu	quem	e	Deus	e	o	que	pode	a	criatura	sozinha	sendo	nada,	porque	nada	é	o	pecado	Por	outro	lado	vi	quanto	pode,	se	elevada	e	sustentada	peta	divina	destra	que	sem	dúvida	é	muito	mais	do	que	imagina	nossa	capacidade	terrena.	Vencida	pelo	conhecimento	destas	verdades,	na	presença
da	luz	inacess	(grande	forte	sem	engano	nem	doto),	desfazia-se	meu	coração	nessa	inteligência	em	doces	afetos	de	amor,	louvor	e	agradecimento.	Fora	ela	que	me	guardara	e	defendera	m£ha,lUZ	â°Je	extiWiss*	(*™	%	m	durante	a	confusa	noite	demThas	%n?JZ	"	tentações.	Nesta	gratidão	apegava-me	ao	pó,	humilhando-me	até	a	terra	Introdução
Recebe	novas	luzes	espirituais	13.	Para	ratificar	este	beneficio	recebi,'	em	seguida,	uma	interior	exortação,	sem	ter	clara	visão	de	quem	procedia.	Repreendia	severamente	minha	deslealdade	e	mau	proceder	e,	ao	mesmo	tempo,	com	amável	majestade	admoestava-me,	esclarecia	me,	deixando-me	corrigida	e	instruída.	Deu-me	novas	inteligências	sobre
o	bem	e	o	mal,	a	virtude	e	o	vício,	sobre	o	certo,	útil,	bom,	e	do	que	lhe	ê	contrário.	Mos	o	caminho	da	eternidade,	dando-me	notícia	dos	princípios,	meios	e	fins,	do	ap	vida	eterna	e	da	infeliz	miséria	e	pouco	lembrada	desdita	da	eterna	perdição.	Esperança	e	temor	14.	No	profundo	conhecimento	destes	extremos,	emudeci	e	fiquei	quase	transtornada
pelo	temor	e	desalento	de	minhafragilidade	e	o	desejo	de	conseguir	o	que	não	merecia,	por	me	achar	sem	méritos.	A	piedade	e	a	misericórdia	do	Altíssimo	e	o	temor	de	perdê-la	me	afligia.	Via	a	eterna	glória	e	a	eterna	pena,	os	dois	fins	tão	opostos	da	criatura.	Para	conseguir	um	e	evitar	o	outro	me	pareciam	leves	todas	as	penas	e	tormentos	do
mundo,	do	purgatório	e	até	do	inferno.	Entendia	que	a	criat	dispõe,	com	toda	a	certeza	e	segurança,	do	favor	divino.	Não	obstante,	com	a	mesm	luz	compreendia	que	a	morte	e	a	vida	estão	em	nossas	mãos	(Ecli	15,	18)	,	que	nossa	malícia	ou	fraqueza	pode	inutilizar	a	graça,	e	que	a	árvore	permanece	por	toda	a	eternidade	onde	cair.	Aqui	desfalecia	de
dor,	cuja	amargura	transpassava	meu	coração	e	minha	alma.	Decisão	absoluta	pela	virtude	15.	Aumentou	sumamente	esta	aflição	uma	enérgica	pergunta	que	o	Senhor	m	dirigiu.	Achava-me	tão	aniquilada	no	conhecimento	de	minhafraqueza	eperigo,	epelo	quanto	ofendera	sua	justiça,	que	não	me	atrevia	a	levantar	os	olhos	em	sua	presen	Naquele
aniquilamento,	dirigi	meus	gemidos	à	sua	misericórdia.	Respondeu-me	diz	do:	Que	queres,	alma?	Que	procuras?	Qual	destes	caminhos	escolhes?	Qual	tua	resolução?	Estas	perguntas	foram	uma	flecha	para	meu	coração,	e	apesar	de	saber	com	certeza	que	o	Senhor	conhecia	meu	desejo	melhor	do	que	eu	mesma,	a	pausa	entre	a	pergunta	e	a	resposta
era	de	incrível	dor.	Teria	preferido	que,	se	possível,	o	Sen	antecipasse	e	não	se	mostrasse	ignorante	do	que	eu	haveria	de	responder.	Impelida,	porém,	por	uma	grande	força,	clamei	interiormente	e	disse:	Senh	e	Deus	todo	poderoso,	escolho	e	desejo	a	senda	da	virtude,	o	caminho	da	eternidade	na	vida,	por	onde	me	guiais.	Se	não	mereço	de
vossajustiça,	apelo	à	vossa	miseri	e	apresento	em	meu	favor	os	infinitos	merecimentos	de	vosso	Filho	santíssimo	e	m	redentor	Jesus	Cristo.	Deus	aceita	a	escolha	e	apresenta	condições	16.	Compreendi	então	que	este	sumo	Juiz	lembrou-se	da	palavra	dada	à	sua	l&^ja,	de	conceder	quanto	se	lhe	pedisse	em	nome	de	seu	Unigênito	(Jo	16,	23).	Segundo
meu	pobre	desejo,	n1	Ele	e	por	Ele	era	concedida	minha	petição,	sob	certas	condições	declaradas	por	uma	voz	intelectual,	que	me	disse	interiormente:	Alma,	criada	pela	mão	do	onipotente	Deus,	se	pretendes	ser	escolhida	para	seguir	o	caminho	da	verdadeira	luz,	e	chegar	a	ser	caríssima	esposa	do	Senhor	que	te	chamou,	convém	guardes	as	leis	e
preceitos	do	amor	que	de	ti	Ele	quer.	V	Introdução	O	primeiro	será	negar	efetivamente	a	ti	mesma	e	a	todas	tuas	inclinações	terrenas,	renunciando	a	todo	e	qualquer	amor	do	que	é	transitório;	não	deves	amar	n	aceitar	amor	de	nenhuma	criatura,	por	mais	útil,	formosa	e	agradável	que	te	pa	De	nenhuma	conservarás	lembrança	ou	afeição,	nem	tua
vontade	dever	coisa	criada,	mais	do	que	for	ordenado	por	teu	Senhor	e	Esposo,	para	a	prática	da	caridade	bem	ordenada,	ou	enquanto	te	possam	ajudar	a	amar	somente	a	Ele.	Completa	renúncia	17.	Quando	estiveres	cumprido	perfeitamente	esta	negação	e	renúncia,	eficare	livre	e	só,	afastada	de	todo	o	terrestre,	deseja	o	Senhor	que,	com	asas	de
pomba,	eleves	velozmente	o	vôo	a	um	alto	estado,	no	qual	sua	dignaçâo	quer	colocar	teu	espír	para	que	ali	permaneças	e	tenhas	morada.	Este	grande	Senhor	é	esposo	zelosis	(Ex	20,	S)	e	seu	amor	e	ciúmes,	fortes	como	a	morte	(Cant	13,	6).	Deste	modo	te	que	guardar	em	lugar	seguro	para	dele	não	saíres,	e	te	afastar	de	onde	não	te	convém	para
gozares	de	seus	carinhos.	Quer	também	determinarpessoalmente	com	quem	podes	te	comunicar	sem	receios,	e	esta	lei	justíssima	deve	ser	observada	pelas	Esposas	d	tão	grande	Rei,	pois	até	as	do	mundo	(para	serem	fiéis)	a	seguem.	A	nobreza	de	teu	Esposo	exige	que	te	mantenhas	à	altura	da	dignidade	e	título	que	d'	Ele	recebes,	sem	atenderes	a
coisa	alguma	que	seja	indigna	de	teu	estado,	e	te	torne	incapaz	do	adorno	que	Ele	te	dará	para	entrares	em	seu	tálamo.	Segunda	condição	18.	Em	segundo	lugar	quer	que,	diligentemente,	te	despojes	da	vileza	dos	andrajos	de	tuas	culpas	e	imperfeições,	imundos	pelos	efeitos	do	pecado,	e	repugnantes	pelas	inclinações	da	natureza.	Quer	lavar	tuas
manchas,	purificar-te	e	reformar-te	com	suaformosura.	Não	obstante,	nunca	deverás	perder	de	vista	as	vis	e	pobres	vestes	de	que	te	despojam,	para	que	a	lembrança	desse	benefício	faça	o	nardo	(	da	humildade	desprender	suave	perfume	para	este	grande	Rei.	Jamais	esqueças	d	obrigação	que	deves	ao	Autor	de	tua	salvação	que,	com	o	precioso
bálsamo	de	seu	sangue,	quis	purificar-te,	curar	tuas	chagas	e	copiosamente	iluminar-te.	Terceira	condição.	O	traje	da	perfeição	espiritual	19.	Depois	de	tudo	isto	(acrescentou	aquela	voz),	esquecida	de	todo	o	terrestre,	para	que	o	sumo	Rei	cobice	tua	formosura	(SI	44,	11),	quer	que	te	adornes	com	as	jóias	que	se	agradou	te	preparar:	a	veste,	que	te
cobrirá	inteiramente,	será	mais	b	do	que	a	neve,	mais	refulgente	que	o	diamante,	mais	resplandecente	que	o	sol,	mas	tão	delicada	que,	se	te	descuidares,	facilmente	a	mancharás.	Se	isto	acontecer,	desg	a	teu	Esposo,	mas	se	a	conservares	na	pureza	que	Ele	deseja,	teus	passos	serão	formosíssimos	(Cant	7,	1)	como	os	da	filha	do	Príncipe,	e	Sua
Majestade	se	a	teus	afetos	e	ações.	Por	cinto	deste	vestido,	comunica-te	o	conhecimento	de	seu	poder	divino	e	o	santo	temor	a	fim	de	que,	cingidas	tuas	inclinações,	te	ajustares	ao	seu	agrado.	As	jóias	e	colar	que	adornarão	o	colo	de	tua	humilde	submissão,	serão	as	pedras	dafé,	esperança	e	caridade.	Aos	altos	e	eminentes	cabelos	de	teus	pensamen	e
divinas	inteligências,	servirá	de	diadema	a	sabedoria	e	ciência	infusa	que	te	comunica,	e	toda	a	beleza	e	riqueza	das	virtudes	será	o	realce	que	adornará	teu	traje.	sandálias	te	servirá	a	solícita	diligência	em	fazer	o	mais	perfeito,	e	os	la	calçado	serão	a	atenção	e	vigilância	que	te	guardarão	do	mal.	Os	anéis	qu	belas	tuas	mãos,	serão	os	sete	dons	do
divino	Espírito.	O	resplendor	de	teu	rosto	se	VI	Introdução	a	participação	cia	divindade	que	pelo	santo	amor	te	iluminará.	De	tua	parte	acresc	tará*	o	rubor	da	confusão	por	tê-lo	ofendido,	e	sirva-te	de	brio,	para	não	voltar	a	ofendê-lo,	a	comparação	entre	o	grosseiro	e	desprezível	traje	que	deixastet	com	formoso	que	recebes.	0	dote	da	esposa	20.	Já
que	pelo	teu	próprio	haver	és	miserável	e	pobrezinha	para	tão	posório,	quer	o	Altíssimo	tornar	maisfirmeeste	contrato,	dando-te	pordote	os	i	merecimentos	de	teu	esposo	Jesus	Cristo,	como	se	existissem	para	ti	só.	Faz-te	participante	de	sua	riqueza	e	tesouros	que	contém	tudo	quanto	encerram	os	céus	e	a	Tudo	é	propriedade	deste	supremo	Senhor
(Est	13,11)	e	de	tudo	serás	senhora,	como	esposa,	de	tudo	usando	para	Ele	mesmo,	e	para	mais	amá-lo.	No	entanto	lembra-te	aima,	que	para	conseguir	tão	raro	beneficio,	teu	Senhor	e	Esposo	quer	que	te	recolhas	toda	dentro	de	ti	mesma,	sem	jamais	deixares	teu	interior,	porquanto	-	aviso-te	do	perigo	-	mancharás	esta	formosura	com	qualquer
pequena	imperfeição.	Se	por	f	queza	a	cometeres,	levanta-te	logo	com	energia,	e	chora	arrependendo-te	de	tua	pequena	culpa	como	se	fora	a	mais	grave.	O	mundo	da	vivência	espiritual	21.	Para	que	também	tenhas	habitação	conveniente	a	tal	estado,	não	quer	te	Esposo	restringir	tua	morada.	Apraz-lhe,	pelo	contrário,	entregar	para	habitares	o
intermináveis	espaços	de	sua	divindade,	e	aí	espaireceres	nos	imensos	camp	atributos	e	perfeições.	Neles	a	vista	se	estende	sem	encontrar	horizonte,	a	vontade	se	deleita	sem	preocupação	e	o	gosto	se	sacia	sem	amargura.	Este	é	o	sempre	ameno	paraíso	onde	se	recreiam	as	esposas	caríssimas	de	Cristo,	onde	colhem	as	flo	mirrafragrantes	e	onde	se
encontra	o	iodo	infinito,	por	se	haver	renunciado	ao	imperfeito	nada	.	Aqui	habitarás	com	segurança.	Tua	convivência	e	conversação	os	anjos,	tendo-os	por	amigos	e	companheiros,	e	de	suafreqüente	conversação	e	trat	copiarás	e	imiiarás	suas	virtudes.	Tais	graças	são	recebidas	pela	intercessão	de	Maria	Ssma.	22.	Adverte,	alma,	(continuou	a	voz)	na
grandeza	deste	beneficio.	A	Mãe	de	teu	Esposo	e	Rainha	dos	céus	te	adota	novamente	por	sua	filha,	te	recebe	por	discípul	se	constitui	tua	Mãe	e	Mestra.	Por	sua	intercessão	recebes	tão	singulares	favores,	os	quais	te	são	concedidos	para	escreveres	sua	santíssima	Vida.	Por	este	motivo	receb	o	perdão	que	não	merecias,	e	te	é	concedido	o	que,	se	não
fora	essa	missão,	não	receberias.	Que	seria	de	ti	se	não	fora	a	Mãe	de	piedade?	Já	te	rias	perecido	se	sua	intercessão	te	faltasse.	Ese,	pela	divina	condescendência,	não	tivesses	sido	escolhida	para	escrever	esta	História,	pobres	e	inúteis	seriam	tuas	obras.	No	entanto,	tendo	em	vista	estefim,	o	eterno	Pai	te	escolhe	por	suafilha	e	esposa	de	seu	Filho
unigênito,	o	Filho	te	recebe	para	participares	de	seus	estreitos	amplexos,	e	o	Espírito	Santo	para	gozares	de	suas	iluminações.	A	escritura	deste	contrato	e	desposório,	escrita	pelo	dedo	do	Altíssimo	impressa	no	alvo	papel	da	pureza	de	Maria	santíssima,	com	a	tinta	do	sangue	d	Cordeiro.	O	executor	é	o	Pai	eterno,	o	vínculo	que	te	unirá	com	Cristo	é	o
divin	Espírito,	e	o	fiador	serão	os	méritos	do	mesmo	Jesus	Cristo	e	sua	Mãe,	pois	tu	és	vil	bichinho,	nada	tens	para	oferecer,	e	só	te	é	pedida	a	vontade.	VII	Introdução	A	escritora	recebe	nova	ordem	para	escrever	23.	Até	aqui	chegou	a	voz	e	admoestação	que	me	foi	dada.	Julgava	ser	de	um	anjo,	mas	não	sabia	ao	certo,	porque	não	o	via	como	noutras
vezes.	O	revelarem-se	ou	encobrirem-se	estes	favores,	depende	da	disposição	da	alma	que	os	recebe,	como	sucedeu	aos	discípulos	de	Emaús	(Luc	24,	16).	Outros	muitos	sucessos	se	me	ofereceram	para	vencer	a	oposição	da	serpente	na	composição	desta	divina	História;	referi-las	agora	seria	alongar	muito.	Continuei	alguns	dias	em	oração	pedindo	ao
Senhor	me	dirigisse	e	ensinasse	para	não	errar,	expondo-lhe	minha	insuficiência	e	retraimento.	Mandou-me	o	Senhor	que	ordenasse	minha	vida	com	toda	pureza	e	grande	perfeição	e	continuasse	o	que	começara.	A	Rainha	dos	anjos,	principalmente,	intimou	me	sua	vontade	muitas	vezes	com	grande	doçura	e	carinho,	mandando-me	que,	como	filha,	lhe
obedecesse	em	escrever	sua	vida	santíssima	como	havia	começado	Recorre	à	obediência	24.	A	tudo	isto,	quis	ajuntar	a	segurança	da	obediência	e,	sem	manifestar	o	qu	entendia	do	Senhor	e	de	sua	Mãe	santíssima,	perguntei	ao	prelado	e	confessor	o	qu	me	ordenava	fazer	nesta	matéria.	Respondeu	mandando-me,	por	obediência,	que	escrevesse
continuando	a	segunda	parte.	Vendo-me	obrigada	pelo	Senhor	e	pela	obediência,	voltei	à	presença	do	Altí	simo	na	oração.	Despindo-me	de	qualquer	vontade	própria,	no	conhecimento	de	minha	pequenez	e	perigo	de	errar,	prostrada	ante	o	divino	tribunal,	disse	ã	sua	Majestade:	Senhor	meu,	Senhor	meu,	o	que	quereis	fazer	de	mim?	A	esta	proposição
tive	a	inteligência	do	que	segue:	Maria	intercede	por	sua	serva	25.	Pareceu-me	que	a	divina	luz	da	beatíssima	Trindade	me	revelava	pobre	cheia	de	defeitos	e,	repreendendo-me	por	eles,	com	severidade	me	admoestava,	dando-me	altíssima	doutrina	e	salutares	instruções	para	a	perfeição	da	vida.	Para	isto	fui	purificada	e	iluminada	novamente.
Conheci	que	a	Mãe	da	graça,	Maria	santíssima,	estando	presente	ao	tro	divindade,	intercedia	por	mim.	Com	aquele	amparo	animei	minha	confiança	e	valen	do-me	da	clemência	de	tal	Mãe,	voltei-me	para	Ela	e	disse	só	estas	palavras:	Minha	Senhora	e	meu	refúgio,	socorrei,	como	verdadeira	Mãe,	a	pobreza	de	vossa	escrava.	Pareceu-me	que	ouvia	a
minha	súplica,	e	quefalando	com	o	A	Itíssimo	lhe	d	Senhor	meu	a	esta	inútil	e	pobre	criatura	quero	receber	de	novo	por	filha	e	adotá-l	para	mim	(ação	de	Rainha	liberalissima	e	poderosa).	Respondeu-lhe,	porém,	o	Altíssimo:	Esposa	minha,	para	tão	grandefavor	esse,	que	alega	essa	alma	de	sua	parte,	pois	não	o	merece,	sendo	bichinho	inútil	e	pobre,
ingrata	a	nossos	dons?	A	escritora	almeja	ser	escrava	de	Maria	26.	Oh	f	incomparável	poder	da	divina	palavra!	Como	explicarei	os	efeitos	q	me	causou	esta	resposta	do	Todo-poderoso?	Humilhou-me	até	o	meu	nada,	conheci	a	miséria	da	criatura	e	minhas	ingratidões	para	com	Deus,	e	desfazia-se	meu	coração	entre	a	dor	de	minhas	culpas	e	o	desejo	de
conseguir	aquela	imerecida	e	grande	felicidade	de	serfilha	desta	soberana	Senhora.	VIII	Introdução	Com	temor	elevava	meus	olhos	ao	trono	do	Altíssimo	e	meu	rosto	se	alterav	entre	a	ansiedade	e	a	esperança,	Voltava-me	à	minha	intercessora	e,	desejando	recebesse	por	escrava,	pois	não	merecia	o	título	de	filha,	sem	palavras	falava-lhe	no	intimo	de
minha	alma.	Entendi	que	a	grande	Senhora	dizia	ao	Altíssimo:	Maria	pede	essa	graça	27.	Divino	Rei	e	Deus	meu,	é	verdade	que	de	sua	parte	esta	pobre	criatura	nada	tem	que	oferecer	ã	vossa	justiça.	Mas	eu	apresento	os	merecimentos	e	o	sangue	que	por	ela	derramou	meu	Filho	santíssimo,	e	com	eles	a	dignidade	de	Mãe	de	vo	Unigênito	que	recebi
de	vossa	inefável	piedade.	Acrescento	ainda	o	quefizem	seu	serviço,	o	tê-lo	trazido	em	meu	seio,	alimentado	com	meu	leite,	e	acima	de	tudo	vos	apresento	vossa	mesma	divindade	e	bondade.	Suplico-vos	tenhais	por	bem	que	esta	criatura	seja	adotada	por	minhafilhae	discípula,	e	eu	responderei	por	ela.	Com	me	ensinamento	emendará	suas	faltas	e
aperfeiçoará	suas	obras	para	vosso	ag	Deus	concede	o	pedido	de	sua	mãe	28.	Concedeu	o	Altíssimo	esta	petição.	Seja	eternamente	louvado	por	ter	ouvid	a	grande	Rainha,	intercedendo	pela	menor	das	criaturas!	Senti	em	minha	alma	grande	júbilo,	que	não	é	possível	explicar.	De	todo	coração	me	dirigi	às	criaturas	do	cé	terra	e,	sem	poder	conter	meu
alvoroço,	convidei-as	a	louvarem	por	mim	o	Autor	d	graça.	Parecia-me	que	lhes	bradava:	Ó	moradores	e	cortesãos	do	céu	e	todas	as	criaturas	viventes,	formadas	pela	mão	do	Altíssimo!	Vede	esta	maravilha	de	sua	liber	misericórdia,	e	por	ela	bendizei-0	e	louvai-O	eternamente,	pois	elevou	do	pó	a	m	vil	do	universo,	enriqueceu	a	mais	pobre,	e	honrou	a
mais	indigna,	como	sumo	e	poderoso	Rei.	E	vós,	filhos	de	Adão,	se	vêdes	a	mais	órfã	amparada,	a	mais	pecadora	perdoada,	saí	de	vossa	ignorância,	erguei-vos	de	vosso	desalento	e	animai	vossa	perança.	Se	a	mim	o	poderoso	braço	favoreceu,	chamou	e	perdoou,	todos	vós	esperar	a	salvação.	Se	a	quiserdes	assegurar	buscai,	buscai	o	amparo	de	Maria
santíssima,	solicitai	sua	intercessão	e	a	tereispor	Mãe	de	inefável	misericórdi	cia.	Agradecimento	da	Escritora	29.	Voltei-me	para	esta	poderosíssima	Rainha	e	lhe	disse:	Eia,	Senhora	m	já	não	me	chamarei	órfã,	pois	tenho	mãe,	eMãe	Rainha	de	toda	a	criação.	Já	não	serei	ignorante	(a	não	ser	por	minha	culpa),	pois	tenho	mestra	da	divina	sabedoria.
Não	mais	serei	pobre,	pois	tenho	senhora	que	oéde	todos	os	tesouros	do	céu	e	da	terra.	Já	tenho	mãe	que	me	ampare,	mestra	que	me	instrua	e	corrija,	senhora	que	me	governe.	Bendita	sois	entre	todas	as	mulheres,	maravilhosa	entre	as	criaturas,	admirável	no	cé	e	na	terra,	e	todos	confessem	vossa	grandeza	com	eternos	louvores.	Não	é	fácil,	nem
possível	que	a	menor	das	criaturas,	o	mais	vil	bichinho	da	terra,	vos	possa	dar	retribuição.	Recebei-a	da	divina	destra	na	visão	beatifica	onde	estais	em	Deus,	gozando	por	toda	eternidade.	Ficarei	reconhecida	e	obrigada	escrava,	louvando	ao	Todo-poderoso	enquanto	me	durar	a	vida,	por	sua	liberal	misericórdia	me	ter	favoreci	dando-me	a	Vós,	Rainha
minha,	por	mãe	e	mestra.	Meu	afetuoso	silêncio	vos	lowe,	porque	minha	língua	não	tem	palavras	nem	termos	adequados	para	ofazer,	sendo	todos	insuficientes	e	limitados.	IX	Introdução	Recebe	graças	para	sua	missão	30.	Não	é	possível	explicar	o	que	sente	a	alma	em	tais	mistérios	e	bene	Este	foi	de	grandes	bens	para	a	minha,	pois	logo	se	me
transmitiu	grande	perfeição	de	vida	e	obras,	que	me	faltam	termos	para	explicar	conforme	entendi.	Disse-me	o	Altíssimo	que	tudo	me	era	concedido	por	Maria	santíssim	de	escrever	sua	Vida.	Conheci	que,	confirmando	o	Eterno	Pai	este	favor,	escolhia-me	para	manifestar	os	sacramentos	de	sua	Filha;	o	Espírito	Santo	com	sua	influência	e	luz,	para
declarar	os	ocultos	dons	de	sua	Esposa;	e	o	Filho	santíssimo	me	destina	para	revelar	os	mistérios	de	sua	Mãe,	a	imaculada	Maria.	Para	me	dispor	a	esta	obra,	conheci	que	a	beatíssima	Trindade	iluminava	banhava	meu	espirito	com	especial	luz	da	divindade,	e	que	o	poder	divino	me	tocava	as	faculdades	como	um	pincel	e	as	iluminava	com	novos
hábitos	para	realizar	atos	perfeitos	nesta	matéria.	Deverá	imitar	Nossa	Senhora	31.	Mandou-me	também	o	Altíssimo	que	com	todo	desvelo	procurasse	im	quanto	conseguissem	minhas	fracas	forças,	tudo	que	entendesse	e	escrevesse	sobre	as	virtudes	heróicas	e	atos	santíssimos	da	divina	Rainha,	ajustando	minha	vid	modelo.	Reconhecendo-me	tão
inapta	como	sou	para	cumprir	esta	obrigação,	a	mesma	clementíssima	Rainha	ofereceu-me	novamente	seu	auxilio	e	ensino	para	tudo	o	q	Altíssimo	mandava	e	me	destinava.	Pedi	a	bênção	da	santíssima	Trindade	para	c	a	segunda	parte	desta	divina	História	e	entendi	que	a	recebia	de	cada	uma	das	três	Pessoas.	Saindo	desta	visão,	procurei	lavar	minha
alma	com	os	Sacramentos	e	a	contrição	de	minhas	culpas	e,	em	nome	do	Senhor	e	da	obediência,	pus	mãos	à	obra,	para	a	glória	do	Altíssimo	e	de	sua	Mãe	santíssima,	a	sempre	imaculada	Virgem	-	Resumo	da	segunda	parte	da	obra	32.	Esta	segunda	parte	compreende	a	vida	da	Rainha,	desde	o	mistério	da	Encarnaçâo	até	a	subida	de	Cristo,	Senhor
nosso,	aos	céus,	inclusive.	Além	é	o	principal,	contém	toda	a	vida	e	mistérios	do	mesmo	Senhor,	com	sua	paixão	e	santíssima.	Aqui	só	quero	advertir	que	os	benefícios	e	graças	concedidas	à	Maria	san	com	oftm	de	prepará-la	ao	mistério	da	Encarnaçâo,	principiaram	desde	sua	imaculada	conceição,	porque	então,	na	mente	e	decreto	de	Deus,	já	era	Mãe
do	eterno	Verbo.	Na	medida,	porém,	em	que	se	aproximava	ofato	da	Encarnaçâo,	iam	cre	os	dons	e	favores	da	graça.	E,	ainda	que	estes	pareçam,	desde	o	princípio,	uma	mesma	espécie	e	gênero,	iam	aumentando	e	crescendo,	e	eu	não	tenho	termos	novos	e	diferentes,	adequados	a	estes	aumentos	e	novos	favores.	Assim,	é	necessário	em	toda	esta
História,	remeter-nos	ao	infinito	po	Senhor	que,	dando	muito,	lhe	fica	infinito	que	dar	Por	sua	vez,	a	capacidade	da	alma,	e	muito	mais	a	da	Rainha	do	céu,	tem	seu	gênero	de	infinidade	para	receber	cada	vez	mais,	como	a	Ela	aconteceu,	até	chegar	ao	cúmulo	da	santidade	e	participação	da	divindade,	como	nenhuma	outra	criatura	chegou,	nem
chegará	jamais.	O	mesmo	Senhor	me	ilustre	para	prosseguir	esta	obra	com	seu	divino	beneplácito.	Amém.	X	SEGUNDA	PARTE	da	divina	história	da	Rainha	do	céu	MARIA	SANTÍSSIMA	Contém	os	mistérios	desde	a	Encarnaçâo	em	seu	virginal	seio,	até	a	Ascensão	do	Senhor	ao	céu.	TERCEIRO	LIVRO	desta	divina	história	e	primeiro	da	segunda	parte.
CONTÉM	A	ALTÍSSIMA	DISPOSIÇÃO	QUE	O	TODO-PODEROSO	OPEROU	EM	MARIA	SANTÍSSIMA	PARA	A	ENCARNAÇÂO	DO	VERBO;	O	QUE	SE	REFERE	A	ESTE	MISTÉRIO;	O	EMINENTÍSSIMO	ESTADO	EM	QUE	FICOU	A	FELIZ	MÃE;	A	VISITAÇÃO	A	SANTA	ISABEL	E	SANTIFICAÇÃO	DO	BATISTA;	A	VOLTA	À	NAZARÉ	E	UMA	GRANDE
BATALHA	QUE	TRAVOU	COM	LÚCIFER.	CAPÍTULO	1	DURANTE	NOVE	DIAS	PRECEDENTES,	COMEÇA	O	ALTÍSSIMO	A	DISPOR	MARIA	SANTÍSSIMA	PARA	O	MISTÉRIO	DA	ENCARNAÇÂO.	DECLARA-SE	O	QUE	SUCEDEU	NO	PRIMEIRO	DIA.	Vida	oculta	de	Maria	Santíssima	1.	Estabeleceu	o	Altíssimo	nossa	Rainha	e	Senhora	em	meio	aos	deveres
de	esposa	de	São	José	e	da	convivência	social,	para	sua	ilibada	vida	ser	a	todos	exemplo	de	suma	santidade.	Encontrando-se	a	divina	Senhora	neste	novo	estado,	planejou	tão	altamente	e	organizou	os	atos	de	sua	vida	com	tal	sabedoria,	que	foi	admirável	emulação	para	a	angélica	natureza	e	magistério	nunca	visto	para	a	humana.	Poucos	a	conheciam	e
menor	ainda	era	o	número	dos	que	com	Ela	tratavam;	estes,	mais	felizes,	recebiam	divinas	influências	daquele	céu	vivente.	Com	admirável	júbilo	e	peregrinos	conceitos,	queriam	publicar	altamente	a	luz	que	se	lhes	acendia	no	coração,	sentindo	que	a	recebiam	da	presença	de	Maria	puríssima.	Não	ignorava	a	prudentíssimajRainha	estes	efeitos	da
mão	do	Altíssimo,	mas	não	era	tempo	de	confiá-los	ao	mundo,	nem	sua	profundíssima	humildade	o	consentia.	Continuamente	pedia	ao	Altíssimo	a	escondesse	dos	homens,	e	que	todos	os	favores	de	sua	destra	redundassem	somente	em	Seu	louvor.	Quanto	à	Ela,	permitisse	fosse	ignorada	e	desprezada	de	todos	os	mortais,	para	não	ficar	lesada	sua
infinita	bondade.	Atração	por	Maria	2.	Grande	parte	destas	súplicas	de	sua	Esposa	eram	atendidas	pelo	Senhor,	dispondo	por	sua	providência	que	a	mesma	luz	emudecesse	aos	que	se	inclinavam	a	enaltecê-la.	Movidos	pela	virtude	divina,	recolhiam-se	e	louvavam	o	Senhor	pelo	que	interiormente	sentiam.	Com	esta	secreta	admiração,	suspendiam	o
julgamento	e	deixando	a	criatura	voltavam-se	ao	Criador.	Muitos,	só	ao	vê-la,	abandonavam	o	pecado,	outros	melhoravam	a	vida,	e	todos	se	compunham	em	sua	presença,	mediante	as	celestiais	influências	que	suas	almas	recebiam.	Em	seguida,	logo	se	esqueciam	do	original	que	as	produzia,	porque,	se	conservassem	sua	imagem	e	lembrança,	ninguém
conseguiria	afastarse	d'Ela,	e	se	Deus	não	o	impedisse,	todos	a	procurariam	ansiosamente.	Suas	virtudes	antes	da	Encarnaçâo	3.	Nas	obras	que	tais	frutos	produziam	e	em	aumentar	os	méritos	e	graças	donde	tudo	procedia,	ocupou-se	nossa	Rainha,	esposa	de	José,	durante	seis	meses	e	dezessete	dias,	desde	seu	desposório	até	a	Encarnaçâo	do	Verbo.
Não	me	posso	deter	a	referir	pormenorizadamente	os	heróicos	atos	de	suas	virtudes	interiores	e	3	Terceiro	Livro	•	Capítulo	1	exteriores:	caridade,	humildade,	religião,	oração	e	santos	exercícios.	Chamaram-na	esmolas,	benefícios	e	outras	obras	de	os	santos	anjos	que	a	assistiam,	dizendomisericórdia,	porque	tudo	excede	à	pena	lhe:	Esposa	de	nosso
Rei	e	Senhor,	lee	à	capacidade.	O	melhor	modo	de	as	tra-	vantai-vos	que	sua	Majestade	vos	chama.	duzir,	é	dizer	que	o	Altíssimo	encontrou	Levantou-se	com	fervoroso	afeto,	responem	Maria	santíssima	a	plenitude	de	seu	dendo:	O	Senhor	manda	que	do	pó	se	leagrado	e	desejo,	e	a	inteira	cor-	vante	o	pó;	e	dirigindo-se	ao	Senhor	que	respondência	de
pura	criatura	a	seu	Cria-	a	chamava:	Altíssimo	e	poderoso	Dono	dor.	Vendo	esta	santidade	e	mere-	meu,	que	quereis	fazer	de	Mim?	A	estas	cimentos,	Deus	sentiu-se	como	que	obri-	palavras	sua	alma	santíssima	foi	transporgado	(a	nosso	modo	de	entender)	a	apres-	tada	em	espírito	a	elevado	estado,	o	mais	surar	o	passo	e	a	estender	o	braço	de	sua
imediato	a	Deus	e	afastado	de	todo	o	teronipotência,	na	realização	da	maior	das	restre	e	momentâneo.	maravilhas	que	nem	antes	nem	depois	seria	vista:	assumir	o	Unigênito	do	Pai	carne	humana	nas	virginais	entranhas	desta	Se-	Recebe	visão	abstratíva	da	divindade.	nhora.	6.	Sentiu	que	a	dispunham	com	aquelas	iluminações	e	purificações	de
ouInexplicável	a	preparação	de	Maria	tras	vezes,	quando	recebia	a	mais	alta	vipara	a	Encarnaçâo.	são	da	divindade.	Não	me	detenho	a	referi-las	por	tê-las	explicado	na	primeira	4.	Para	executar	esta	obra	com	o	parte	(1).	Com	isso	lhe	foi	revelada	a	decoro	digno	de	Deus,	Maria	santíssima	divindade	por	visão	não	intuitiva	e	sim	foi	por	Ele	preparada
de	modo	especial,	abstrativa,	mas	com	tanta	clareza	e	evidurante	os	nove	dias	que	imediatamente	dência	que,	por	esta	visão,	a	Senhora	enprecederam	ao	mistério.	Soltou	a	corren-	tendeu	mais	sobre	aquele	objeto	teza	(SI	45,	5)	dorioda	divindade,	para	incompreensível,	do	que	todos	os	beminundar	com	seus	influxos	a	esta	cidade	aventurados	que	o
vêm	e	gozam	intuitivade	Deus,	comunicando-lhe	tantos	dons,	mente.	graças	e	favores	que,	ao	conhecê-los,	Foi-lhe	esta	visão	mais	alta	e	proemudeço.	Minha	baixeza	se	acovarda	para	funda	que	outras	dessa	espécie,	pois	cada	explicar	o	que	entendo.	A	língua,	a	pena	dia	a	Senhora	se	tornava	mais	apta	para	e	todas	as	faculdades	das	criaturas	são	ins-
elas.	Umas	graças	(aproveitadas	tão	pertrumentos	desproporcionados	para	reve-	feitamente)	a	dispunham	para	outras	e	as	lar	tão	elevados	mistérios.	repetidas	notícias	e	visões	da	divindade	a	Assim,	desejo	fique	entendido,	tomavam	mais	forte	para	atos	mais	intenque	quanto	aqui	se	disser,	não	passa	de	sos	a	respeito	daquele	objeto	infinito.	obscura
sombra	da	menor	parte	desta	maravilha	e	inexplicável	prodígio	que	não	deve	ser	medido	com	a	restrição	de	nossos	Maria	pede	a	vinda	do	limites,	mas	com	o	poder	divino	que	não	Verbo	ao	mundo.	os	tem.	7.	Nesta	visão,	conheceu	nossa	princesa	Maria	altíssimos	segredos	da	divindade	e	suas	perfeições,	especialmente	Primeiro	dia	das	preparações.
sua	comunicação	ad	extra	na	obra	da	cria5.	No	primeiro	dia	desta	felicíssi-	ção.	Viu	que	esta	procedeu	da	liberal	bonma	novena,	a	divina	princesa	Maria,	de-	dade	de	Deus,	pois	seu	ser	divino	de	pois	de	breve	descanso,	levantou-se	à	infinita	glória	não	tinha	necessidade	das	meia-noite	(SI	118,62)	à	imitação	de	seu	criaturas;	sem	elas	era	glorioso	desde
suas	pai	Davi	(pois	este	era	o	regulamento	que	intermináveis	eternidades	antes	da	crialhe	dera	o	Senhor)	e	prostrada	na	presença	do	Altíssimo	começou	sua	costumada	l-n°623a629e632	4	Terceiro	Livro	-	Capítulo	1	ção	do	mundo.	Foram	comunicados	à	nossa	Rainha	muitos	segredos	e	sacramentos	que	não	podem	nem	devem	ser	manifestados	a	todos,
porque	Ela	foi	a	única	escolhida	(Cant	6,8)	para	estas	delícias	do	sumo	Rei	e	Senhor	da	criação.	Conheceu	Sua	Alteza,	nesta	visão,	aquela	propensão	da	divindade	para	comunicar-se	ad	extra,	mais	do	que	a	têm	todos	os	elementos	para	o	seu	próprio	centro.	Mergulhada	e	abrasada	na	esfera	daquele	divino	fogo,	pediu	ao	Pai	eterno	enviasse	ao	mundo
seu	Unigênito,	dando	aos	homens	seu	remédio	e	à	sua	mesma	divindade	e	perfeições,	a	satisfação	(a	nosso	modo	de	entender)	que	desejavam	e	a	realização	do	que	pediam.	late	(Cant	4,3)	que	atraía	e	cativava	seu	amor.	Para	chegar	à	execução	de	seus	desejos,	quis	preparar	de	perto	o	tabernáculo	ou	templo	onde	queria	descer,	quando	saísse	do	seio
de	seu	eterno	Pai.	Determinou	dar	à	sua	amada,	que	escolhera	para	Mãe,	conhecimento	claro	de	todas	as	obras	ad	extra,	assim	como	sua	onipotência	as	formara.	Na	visão	desse	dia,	manifestou-lhe	tudo	o	que	fez	no	primeiro	da	criação	do	mundo,	como	refere	o	Gênesis.	Maria	conheceu-as	todas	com	mais	clareza	e	compreensão	do	que	se	as	tivesse
ante	os	olhos	corporais,	porque	primeiro	as	conheceu	ern	Deus	e	depois	em	si	mesmas.	Maria	conhece	as	obras	do	primeiro	Exposição	desse	conhecimento.	dia	da	criação.	9.	Entendeu	como,	no	princípio	8.	Eram	para	o	Senhor	mui	doces	(Gen	1,1a	5),	o	Senhor	criou	o	céu	e	a	estas	palavras	de	sua	Esposa,	efitaescar-	terra,	quanto	e	de	que	modo
esteve	vazia	5	Terceiro	Livro	-	Capítulo	1	e	as	trevas	na	face	do	abismo;	como	o	espírito	do	Senhor	era	levado	sobre	as	águas,	e	como	pelo	divino	mandato	foi	feita	a	luz	com	suas	propriedades;	e	que,	separadas,	as	trevas	foram	chamadas	noite,	e	à	luz	dia;	em	tudo	isto	passou-se	o	primeiro	dia.	Conheceu	o	tamanho	da	terra,	sua	longitude,	latitude	e
profundidade,	suas	cavernas,	inferno,	limbo	e	purgatório	com	seus	habitantes;	as	regiões,	climas,	meridianos	e	divisão	das	quatro	partes	do	mundo	e	todos	os	que	as	habitam.	Viu	com	a	mesma	clareza	os	orbes	inferiores,	o	céu	empíreo,	quando	foram	criados	os	anjos	no	primeiro	dia,	conhecendo	sua	natureza,	qualidades,	diferenças,	jerarquias,
ofícios,	graus	e	virtudes.	Foi-lhe	revelada	a	rebeldia	dos	anjos	maus	e	sua	queda	com	as	causas	e	ocasiões	dela	(mas	sempre	lhe	ocultava	o	Senhor	o	que	se	referia	a	Ela).	Entendeu	o	castigo	e	efeitos	do	pecado	nos	demônios,	conhecendo-os	como	são	em	si	mesmos.	Ao	terminar	este	favor	do	primeiro	dia,	manifestou-lhe	o	Senhor	que	Ela	era	formada
daquela	baixa	matéria	terrestre	e	da	mesma	natureza	de	todos	os	que	se	convertem	em	pó	(mas	não	lhe	disse	que	se	converteria	nele).	Deu-lhe	tão	alto	conhecimento	do	ser	terreno,	que	a	grande	Rainha	humilhou-se	às	profundezas	do	nada	e,	sendo	sem	culpa,	abateu-se	mais	que	todos	osfilhosde	Adão	cheios	de	misérias.	A	humildade	de	Maria
deveria	corresponder	à	sua	elevação.	10.	Esta	visão	e	seus	efeitos	eram	ordenados	pelo	Altíssimo,	a	fim	de	abrir	no	coração	de	Maria	os	profundos	alicerces	exigidos	para	o	edifício	que	nela	queria	elevar	e	iria	tocar	até	à	união	substancial	e	hipostática	da	divindade.	Como	a	dignidade	de	Mãe	de	Deus	era	sem	medida	e	de	certo	modo	infinita,	convinha
ter	por	base	uma	humildade	proporcionada,	embora	sem	passar	os	limites	da	razão.	Chegando	ao	supremo	da	virtude,	tanto	se	humilhou	a	bendita	entre	as	mulheres,	que	a	santíssima	Trindade	sentiu-se	como	paga	e	satisfeita,	e	a	nosso	modo	de	entender,	obrigada	a	elevá-la	ao	grau	e	dignidade	eminente	entre	as	cria6	turas	e	o	mais	imediato	à
divindade.	Com	este	beneplácito	lhe	disse:	Maria	pede	a	vinda	do	Salvador.	11.	Esposa	e	pomba	rriinha,	grandes	são	meus	desejos	de	redimir	o	homem	do	pecado,	e	minha	imensa	piedade	está	como	que	constrangida,	enquanto	não	desço	para	salvar	o	mundo.	Pede-me	continuamente,	com	grande	afeto,	nestes	dias	a	realização	destes	desej	os,	e
prostrada	em	minha	real	presença,	não	cessem	tuas	súplicas	e	clamores	para	que	realmente	desça	o	Unigênito	do	Pai,	para	se	unir	com	a	natureza	humana.	A	esta	ordem,	respondeu	a	divina	Princesa:	Senhor	e	Deus	eterno,	de	quem	é	todo	o	poder	e	sabedoria,	e	a	cuja	vontade	ninguém	pode	resistir	(Est	12,	9);	quem	impede	vossa	onipotência,	quem
detém	a	corrente	impetuosa	de	vossa	divindade,	para	não	executar	vosso	beneplácito	em	benefício	de	toda	a	linguagem	humana?	Se,	por	acaso,	amado	meu,	sou	o	obstáculo	para	beneficio	tão	imenso,	antes	morrer	do	que	resistir	a	vosso	gosto.	Este	favor	não	poderá	ser	merecido	por	criatura	alguma,	não	espereis,	pois	Dono	e	Senhor	meu,	que	o
desmereçamos	sempre	mais.	Os	pecados	dos	homens	se	multiplicam	e	crescem	as	ofensas	contra	vós.	Como	então	chegaremos	a	merecer	o	mesmo	bem	do	qual	nos	tornamos	cada	dia	mais	indignos?	Em	Vós	mesmo,	Senhor,	está	a	razão	e	motivo	de	nosso	remédio:	vossa	bondade	infinita,	vossas	misericórdias	sem	número	vos	obrigam.	Os	gemidos	dos
profetas	e	pais	de	vosso	povo	vos	suplicam,	os	Santos	o	desejam,	os	pecadores	aguardam	e	todos	juntos	clamam.	Se	eu,	vil	bichinho,	não	desmereço	vossa	dignação	com	minhas	ingratidões,	suplico-vos	do	íntimo	de	minha	alma,	apresseis	o	passo	e	realizeis	nossa	salvação	para	vossa	glória.	Maria	reza	em	posição	de	cruz.	12.	Terminada	esta	oração,	a
Princesa	do	céu	voltou	a	seu	estado	ordinário	e	natural.	De	acordo	com	a	ordem	do	Senhor,	continuou	em	todo	aquele	dia	as	pe-	Terceiro	Livro	-	Capítulo	1	tições	pela	Encarnaçâo	do	Verbo,	e	com	profundíssima	humildade	repetiu	os	exercícios	de	se	prostrar	em	terra	e	orar	na	forma	de	cruz.	O	Espírito	Santo	que	a	guiava	lhe	ensinara	essa	posição	que
tanto	haveria	de	comprazer	a	beatíssima	Trindade.	Como	se,	do	real	trono,	visse	no	corpo	da	futura	Mãe	do	Verbo	a	pessoa	crucificada	de	Cristo,	assim	recebia	aquele	matutino	sacrifício	da	puríssima	Virgem,	no	qual	antevia	o	de	seu	Filho	santíssimo.	DOUTRINA	QUE	ME	DEU	A	RAINHA	DO	CÉU	O	conhecimento	de	Maria	sobre	a	criação.	13.
Minhafilha,não	são	os	mortais	capazes	de	entender	as	indizíveis	coisas	que	o	braço	do	Onipotente	operou	em	Mim,	preparando-me	para	a	Encarnaçâo	do	eterno	Verbo.	Principalmente	durante	os	nove	dias	que	precederam	mistério	tão	sublime,	foi	meu	espírito	elevado	e	unido	ao	ser	imutável	da	divindade.	Mergulhou	naquele	pélago	de	infinitas
perfeições,	participando	de	seus	eminentes	e	divinos	efeitos,	de	modo	tal	que	jamais	poderá	ser	cogitado	pelo	coração	humano.	A	ciência	que	me	comunicou	sobre	as	criaturas	fazia-me	penetrar	o	íntimo	de	todas	elas,	com	maior	clareza	e	privilégios	que	todos	os	espíritos	angélicos,	apesar	de	serem	estes	tão	admiráveis	no	conhecimento	da	criação,	em
seguida	ao	que	têm	do	Criador.	As	espécies	de	tudo	que	entendi	me	permaneceramfixas,para	depois	usar	delas	à	minha	vontade.	A	humildade.	14.	O	que	agora	desejo	de	ti	é	que,	atenta	ao	que	Eu	fiz	com	esta	ciência,	me	imites	segundo	tuas	forças	e	a	luz	infusa	que	para	isto	recebes.	Aproveita	a	ciência	das	criaturas,	usando-a	como	de	uma	escada
que	eleve	ao	teu	Criador,	de	maneira	que	em	todas	procures	o	princípio	donde	se	originam	e	o	fim	para	o	qual	se	ordenam.	Que	elas	te	sirvam	de	espelho	onde	se	reflete	a	divindade;	sejam	recordação	de	sua	onipotência	e	incentivo	do	amor	que	Deus	de	ti	deseja.	Admira-te,	com	louvor,	da	grandeza	e	magnificência	do	Criador.	Em	sua	presença,
humilha-te	até	o	pó	e	nada	te	seja	difícil	fazer	ou	padecer	para	chegar	a	ser	mansa	e	humilde	de	coração.	Observa	caríssima,	como	esta	virtude	foi	o	inabalável	fundamento	de	todas	as	maravilhas	que	o	Altíssimo	operou	em	Mim.	Para	que	aprecies	esta	virtude	adverte	que,	assim	como	entre	todas,	é	tão	preciosa,	também	é	delicada.	Se	faltares	a	ela
em	algum	ponto,	não	sendo	humilde	em	todos,	não	o	serás	verdadeiramente	em	nenhum.	Reconhece	o	ser	terreno	e	corruptível	que	tens.	Não	ignores	que	o	Altíssimo,	com	grande	providência,	criou	o	homem	de	maneira	que	seu	mesmo	ser	e	formação	lhe	demonstrasse,	e	repetidamente	lhe	ensinasse,	a	importante	lição	da	humildade.	Para	nunca	lhe
faltar	este	magistério,	não	o	formou	de	matéria	mais	nobre,	e	interiormente	lhe	deixou	o	peso	do	santuário	(Ex	30,24).	Num	dos	lados	da	balança	coloque	o	ser	infinito	e	eterno	do	Senhor	e	no	outro	o	de	sua	matéria	vilíssima,	dando	a	Deus	o	que	é	de	Deus	(Mt	22,21)	e	a	si	mesmo	o	que	lhe	pertence.	O	exemplo	de	Maria.	15.	Para	exemplo	e	instrução
dos	mortais,	fiz	perfeitamente	este	discernimento	e	quero	que	tu	o	faças,	à	rninha	imitação.	Emprega	teu	cuidado	e	estudo	em	ser	humilde,	e	agradarás	ao	Altíssimo	e	a	Mim,	que	desejo	tua	verdadeira	perfeição.	Que	esta	se	estabeleça	sobre	os	alicerces	de	teu	conhecimento	próprio,	e	quanto	mais	o	aprofundares,	mais	alto	e	sublime	subirá	o	edifício
da	virtude.	Tua	vontade	se	unirá	mais	intimamente	à	do	Senhor,	porque	das	alturas	do	seu	trono	(SI	112,6)	Ele	descansa	o	olhar	sobre	os	humildes	da	terra.	CAPÍTULO	2	CONTINUA	O	SENHOR	O	SEGUNDO	DIA	DA	PREPARAÇÃO	DE	MARIA	SANTÍSSIMA	PARA	A	ENCARNAÇÂO	DO	VERBO.	Paralelo	entre	a	Criação	e	a	Encarnaçâo	da	suprema
divindade	como	de	todas	as	criaturas	inferiores.	16.	Na	primeira	parte	desta	divina	Conhecimento	das	obras	do	segundo	História	(1),	falei	como	o	corpo	puríssimo	dia	da	criação	de	Maria	santíssima	foi	concebido	e	for17.	Para	atingir	este	intuito,	o	sumado	com	toda	a	perfeição	no	tempo	de	sete	dias.	Operou	o	Altíssimo	este	mila-	premo	Senhor	foi
continuando	os	favores,	gre,	para	aquela	alma	santíssima	não	ter	com	os	quais	preparou	Maria	santíssima	que	esperar	o	tempo	ordinário	dos	demais	durante	os	nove	dias	(que	vou	explicando)	nascidos.	Quis	fosse	criada	e	infundida	imediatos	à	Encarnaçâo.	Chegando	o	segundo	dia,	na	mesantecipadamente	porque,	sendo	o	princípio	da	reparação	do
mundo,	deveria	cor-	ma	hora,	à	meia	noite,	foi	visitada	Sua	Alresponder	ao	princípio	de	sua	criação.	teza	de	igual	forma	que	deixei	dito	no	Este	paralelo	repetiu-se	outra	vez,	capítulo	passado:	elevou-a	o	poder	divino	no	tempo	que	imediatamente	precedeu	à	com	aquelas	disposições,	qualidades	ou	vinda	do	Redentor	ao	mundo.	Deste	iluminações	que	a
dispunham	para	as	vimodo,	formado	Cristo	o	novo	Adão,	Deus	sões	da	divindade.	Neste	dia,	como	no	repousaria	como	se	houvesse	empregado	precedente,	manifestou-se-lhe	abstrati	vãtodas	as	forças	de	sua	onipotência	na	mente,	mostrando-lhe	as	obras	do	segunmaior	das	proezas;	neste	descanso	do	dia	da	criação	do	mundo.	Conheceu	celebraria	o
suave	sábado	de	todas	suas	como	e	quando	operou	Deus	a	divisão	das	águas	(Gn	1,	6,	7),	umas	sobre	o	Ardelícias.	Como	nestas	maravilhas	teria	de	mamento	e	outras	debaixo	dele;	entre	amintervir	a	Mãe	do	divino	Verbo,	para	lhe	bas	formou-se	o	Armamento	e	das	dar	forma	humana	visível,	era	necessário	superiores	fez-se	o	céu	cristalino.	Peneque,
estando	Ela	entre	os	dois	extremos,	trou	a	grandeza,	ordem,	propriedades,	Deus	e	os	homens,	tocasse	em	ambos.	Em	movimentos	e	todas	as	qualidades	e	condignidade	seria	inferior	somente	a	Deus	e	dições	dos	céus.	superior	a	tudo	o	mais	que	não	fosse	Deus.	A	esta	dignidade	pertencia,	na	devida	pro-	Maria	recebe	participação	da	porção,	a	ciência	e
o	conhecimento,	assim	onipotência	divina	18.	Esta	ciência	não	era	ociosa	nem	estéril	em	nossa	prudentíssima	Virgem.	1	-1'parte,	n°219	9	Terceiro	Livro	-	Capitulo	2	Da	claríssima	luz	da	divindade	n'Ela	redundavam,	quase	imediatamente,	admiração,	louvor	e	amor	da	bondade	e	poder	divino.	Transformada	em	Deus,	fazia	heróicos	atos	de	todas	as
virtudes,	comprazendo	plenamente	Sua	Majestade.	No	primeiro	dia,	Deus	a	fez	par-	pecado	original	e	seus	efeitos.	Não	devia	ser	incluída	no	padrão	universal	dos	insensatos	filhos	de	Adão,	contra	quem	o	Onipotente	armou	as	criaturas	(Sab	5,18)	para	vingar	suas	injúrias	e	castigar	a	loucura	dos	mortais.	Se	eles	não	se	houvessem	tornado
desobedientes	ao	seu	ticipante	do	atributo	de	sua	sabedoria.	Neste	segundo,	lhe	comunicou	o	da	onipotência,	dando-lhe	poder	sobre	as	influências	dos	céus,	planetas	e	elementos,	com	ordem	para	estes	a	Ela	obedecerem.	Ficou	esta	Rainha	com	domínio	sobre	o	mar,	terra,	elementos	e	orbes	celestes,	e	todas	as	criaturas	que	eles	contém.	Criador,
tampouco	os	elementos	lhes	seriam	rebeldes	e	molestos,	nem	voltariam	contra	eles	o	rigor	de	sua	inclemência.	Sendo	esta	rebelião	das	criaturas	castigo	do	pecado,	não	devia	atingir	Maria	santíssima,	imaculada,	sem	culpa.	Tampouco	deveria	Ela,	neste	privilégio,	ser	inferior	à	natureza	angélica,	que	não	é	atingida	por	esta	pena	do	pecado,	nem	pela
força	dos	elementos.	Sendo	Maria	de	natureza	corpórea	e	terrena,	n'Ela	foi	mais	estimável	(por	ser	mais	singular	e	difícil)	elevar-se	acima	de	todas	as	criaturas	terrenas	e	espirituais	e	fazer-se,	por	seus	méritos,	condigna	Rainha	e	Senhora	de	toda	a	criação.	Era	justo	ser	concedido	mais	à	Rainha	do	que	aos	vassalos,	e	mais	à	Senhora	do	que	aos
servos.	Primeira	razão	que	justifica	os	privilégios	de	Maria	19.	Este	domínio	e	poder	pertencem	também	à	dignidade	de	Maria	santíssima,	pela	razão	que	acima	disse.	Além	daquela	razão,	por	mais	outras	duas	especiais:	uma,	porque	esta	Senhora	e	Rainha	era	privilegiada	e	isenta	da	comum	lei	do	10	Terceiro	Livro	-	Capítulo	2	Segunda	razão:	Maria
não	usava	dos	ventos	que	exercite	sua	ação	contra	Ela.	privilégios	para	seu	proveito	Temerosos	e	corteses,	porém,	com	tal	Senhora,	agiam	mais	por	lhe	honrar	a	auto20.	A	segunda	razão	era	porque	ridade	do	que	para	vingar	a	causa	do	seu	esta	divina	Rainha	seria	obedecida,	como	Criador,	como	o	fazem	com	os	demais	fià	Mãe,	por	seu	Filho
santíssimo,	criador	lhos	de	Adão.	dos	elementos	e	de	todas	as	coisas.	Era	razoável	que	todas	elas	obedecessem	a	quem	o	mesmo	Criador	prestava	obe-	Os	mortais	não	têm	razão	em	se	diência,	pois	a	pessoa	de	Cristo,	enquanto	queixarem	do	que	é	penoso	homem,	seria	governada	por	sua	Mãe,	por	obrigação	e	lei	da	natureza.	Este	privilégio	22.	Diante
da	humildade	de	nossa	era	de	grande	conveniência	para	realçar	invicta	Rainha,	nós,	os	mortais,	não	podeas	virtudes	e	méritos	de	Maria	santíssima,	mos	negar	nossa	estultíssima	arrogância,	pois	para	Ela	seria	voluntário	e	meritório,	para	não	dizer	atrevimento.	Quando	meo	que	para	nós	é	inevitável	e,	ordina-	recíamos	que	todos	os	elementos	e	forças
riamente,	contra	nossa	vontade.	agressivas	do	universo	se	rebelassem	conNão	usava	a	prudentíssima	Rainha	tra	nossas	insânias,	nos	queixamos	de	seu	desse	poder,	indistintamente,	sobre	os	ele-	rigor,	como	se	fora	agravo	nos	molestarem	mentos	e	criaturas,	ou	para	seu	próprio	assim.	Condenamos	o	rigor	dofrio,não	proveito	e	descanso.	Pelo
contrário,	man-	queremos	que	nos	canse	o	calor.	Dedou	a	todas	as	criaturas	que	sobre	Ela	agis-	testamos	tudo	quanto	é	penoso	e	todo	nossem	com	sua	ação	naturalmente	penosa	e	so	cuidado	é	culpar	estes	ministros	da	molesta,	porque	nisto	desejava	ser	seme-	divina	justiça.	Procuramos	para	nossos	lhante	a	seu	Filho	santíssimo,	padecendo	sentidos
as	comodidades	e	deleites	como	como	Ele.	Não	sofria	também	o	amor	e	se	nos	pudessem	valer	para	sempre	e	não	humildade	desta	Senhora	que	as	incíe-	houvesse	certeza	de	que	deles	seremos	mências	das	criaturas	fossem	suspensas,	privados,	para	mais	duro	castigo	de	nossas	privando-a	do	mérito	do	sofrimento	que	culpas.	sabia	tão	estimável	aos
olhos	do	Senhor.	Predicados	da	ciência	e	do	poder	de	Maria	Quando	usava	do	poder	sobre	as	criaturas	23.	Voltemos	aos	dons	de	ciência	21.	Somente	em	algumas	ocasiões,	e	poder	dados	à	Princesa	do	céu,	e	aos	denão	para	si	mas	a	favor	de	seu	Filho	e	Cria-	mais	favores	que	a	preparavam	para	digna	dor,	imperava	a	doce	Mãe	sobre	a	força	Mãe	do
Unigênito	do	Eterno	Pai.	Entendos	elementos	e	sua	ação,	como	veremos	deremos	sua	excelência,	considerando	neadiante	(2)	nas	peregrinações	do	Egito.	les	uma	espécie	de	infinidade	ou	Nestas	e	em	outras	ocasiões,	prudente-	compreensão	participada	daquela	de	Deus	mente	julgava	que	as	criaturas	deveriam	e	semelhante	á	que	depois	recebeu	a
alma	reconhecer	seu	Criador	reverenciando-o	santíssima	de	Cristo.	Não	somente	conhe(3),	abrigando-o	e	servindo-o	em	alguma	ceu	todas	as	criaturas	em	Deus,	mas	as	encerrava	na	própria	capacidade	e	poderia	necessidade.	Quem	dos	mortais	não	se	admirará	conhecer	outras	muitas	se	existissem.	A	de	tão	nova	maravilha?	Uma	mulher,	pura	isto
chamo	infinidade,	porque	se	parece	criatura	terrestre,	com	domínio	sobre	toda	com	as	propriedades	da	ciência	infinita:	a	criação;	e	em	sua	própria	estima	se	re-	de	uma	só	vez,	sem	sucessão,	via	o	número	putar	pela	mais	indigna	e	vil	de	todas	elas.	dos	céus,	sua	latitude,	profundidade,	orNesta	consideração,	mandar	aorigordos	dem,	movimentos,
qualidades,	matéria	e	forma.	Ao	mesmo	tempo	conhecia	os	elementos	com	todas	suas	propriedades	e	aci2-n°	543,	590,633	dentes.	A	única	coisa	que	ignorava	a	3	-	n°	185,485,636,	3'	parte	n°	471	Terceiro	Livro	-	Capítulo	4	sapientíssima	Virgem	era	a	finalidade	próxima	de	todas	essas	graças,	até	chegar	a	hora	do	seu	consentimento	e	da	inefável
misericórdia	do	Altíssimo.	Continuava	nesses	dias	suas	fervorosas	súplicas	pela	vinda	do	Messias,	como	lhe	ordenara	o	Senhor,	e	lhe	dera	a	conhecer	se	aproximava	o	tempo	marcado	para	sua	chegada.	DOUTRINA	QUE	ME	DEU	A	RAINHA	DO	CÉU	A	ordem	na	qual	foi	criado	o	homem	24.	Minha	filha,	pelo	que	vais	conhecendo	das	graças	e	benefícios
que	eu	recebia	para	minha	preparação	à	dignidade	de	Mãe	de	Deus,	quero	que	entendas	a	admirável	ordem	de	sua	sabedoria	na	criação	do	homem.	Lembra-te	que	o	Criador	o	fez	do	nada,	não	para	servo	mas	como	rei	e	senhor	de	todas	as	coisas	(Gn	1,	26),	das	quais	poderia	dispor	com	autoridade	e	senhorio.	Deveria,	entretanto,	reconhecer-se	obra	e
imagem	de	seu	Criador,	para	estar,	mais	submisso	a	Ele	e	mais	atento	à	sua	vontade,	do	que	as	criaturas	à	vontade	humana,	pois	assim	o	exige	a	ordem	da	razão.	Para	que	não	faltasse	ao	homem	o	conhecimento	do	Criador	e	dos	meios	para	conhecer	e	executar	sua	vontade,	deu-lhe	além	da	luz	natural	outra	maior,	mais	rápida,	mais	fácil,	mais	certa,
gratuita	e	geral	para	todos,	a	luz	da	fé	divina.	Por	ela	conheceria	o	ser	de	Deus,	suas	perfeições	e	suas	obras.	Com	esta	ciência	e	senhorio	ficou	o	homem	bem	ordenado,	honrado	e	enriquecido,	sem	desculpa	para	não	se	dedicar	inteiramente	à	divina	vontade.	Os	homens	faltam	à	ordem	na	qual	foram	criados	25.	A	estultice	dos	mortais,	porém,	altera
esta	ordem	e	destrói	esta	divina	har-	12	monia.	Tendo	sido	criado	para	senhor	e	rei	das	criaturas,	delas	se	faz	vil	escravo,	sujeita-se	à	sua	servidão	e	desonra	a	própria	dignidade.	Usa	das	coisas	visíveis,	não	como	senhor	prudente,	mas	como	inferior	indigno.	Não	se	faz	superior,	pois	se	coloca	muito	abaixo	do	ínfimo	das	criaturas.	Toda	esta
perversidade	se	origina	de	não	usar	as	coisas	visíveis	ao	serviço	do	Criador,	ordenando-as	para	Ele	mediante	a	fé.	De	tudo	usa	mal,	quando	somente	procura	saciar	as	paixões	e	sentidos	com	o	deleite	das	criaturas.	Em	conseqüência,	detesta	as	que	não	lhe	oferecem	tal	proveito.	Liberdade	espiritual	26.	Tu	caríssima,	contempla	pela	fé	teu	Senhor	e
Criador	e	procura	copiar	em	tua	alma	a	imagem	de	suas	divinas	perfeições.	Não	percas	o	domínio	sobre	as	criaturas	e	que	nenhuma	roube	tua	liberdade.	Quero	que	triunfes	de	todas	e	nada	se	interponha	entre	tua	alma	e	teu	Deus.	Sujeita-te	com	alegria,	não	ao	deleite	das	criaturas,	pois	te	obscurecem	o	entendimento	e	enfraquecem	a	vontade,	mas
ao	molesto	e	penoso	de	suas	inclemências,	padecendo-o	com	alegre	vontade.	Assim	fiz	eu	para	imitar	meu	Filho	santíssimo,	ainda	que	podia	escolher	o	descanso,	não	tendo	pecados	a	reparar.	CAPÍTULO	3	PROSSEGUE	O	QUE	O	ALTÍSSIMO	CONCEDEU	A	MARIA	SANTÍSSIMA	NO	TERCEIRO	DIA	DOS	NOVE	QUE	PRECEDERAM	A	ENCARNAÇÂO.
Maria	penetra	cada	vez	mais	a	meiro,	manifestou-se-lhe	a	divindade	em	divindade	visão	abstrativa,	como	nos	outros	dias.	Muito	rude	e	desproporcionada	é	nossa	27.	Tendo	a	destra	do	Onipotente	capacidade	para	entender	os	aumentos	franqueado	a	Maria	santíssima	a	entrada	que	iam	recebendo	estes	dons	e	graças	em	sua	divindade,	ia	enriquecendo
eador-	acumulados	pelo	Altíssimo	na	divina	nando,	a	expensas	de	seus	infinitos	atri-	Maria.	Faltam-me	novos	termos	para	pobutos,	aquele	puríssimo	espírito	e	corpo	der	traduzir	apenas	um	pouco	do	que	me	virginal	que	escolhera	para	tabernáculo,	foi	manifestado.	templo	e	cidade	santa	onde	habitar.	Explico-me	com	dizer	que	a	sabeMergulhada	no
oceano	da	divindade,	a	oü-	doria	e	poder	divino	iam	proporcionando	vina	Senhora	distanciava-se	cada	vez	aquela	que	seria	Mãe	do	Verbo,	para	que,	mais	do	ser	terrestre,	transformando-se	sendo	pura	criatura,	chegasse	a	ter	quanto	em	outro	celestial	e	conhecendo	novos	possível	a	conveniente	semelhança	com	sacramentos	que	o	Altíssimo	lhe	ma-	as
divinas	Pessoas,	nifestava.	Quem	melhor	entender	a	distância	Sendo	a	divindade	objeto	infinito	destes	dois	extremos,	Deus	infinito	e	criae	voluntário,	ainda	que	o	apetite	se	sacie	tura	humana	limitada,	poderá	melhor	calcom	o	que	conhece,	sempreficamais	para	cular	os	meios	necessários	para	uni-los	e	desejar	e	entender.	Nenhuma	pura	criatura
proporcioná-los.	chegou,	nem	chegará	jamais,	atépnde	subiu	Maria	santíssima.	Penetrou	no	conhecimento	de	Deus	e	das	criaturas,	em	Conhecimentos	recebidos	por	Maria	grandes	profundidades,	mistérios	e	se-	sobre	a	criação	gredos.	Todas	as	jerarquias	dos	anjos	e	homens	juntos,	não	chegariam	à	menor	29.	Ia	reproduzindo	a	divina	Separcela	do
que	recebeu	a	Princesa	do	céu	nhora,	do	original	da	divindade,	novos	repara	ser	Mãe	do	Criador.	tratos	de	seus	infinitos	atributos	e	virtudes.	Sua	beleza	ia	crescendo	com	os	retoques,	tinturas	e	luzes	que	lhe	dava	o	Crescia	a	semelhança	de	Maria	com	a	pincel	da	infinita	sabedoria.	Divindade	Neste	terceiro	dia,	se	lhe	manifestaram	as	obras	do
terceiro	da	criação	do	28.	No	terceiro	dia,	dos	nove	que	mundo.	Conheceu	como	e	quando	as	vou	descrevendo,	precedendo	as	mesmas	águas	que	estavam	debaixo	do	céu	se	reupreparações	que	disse	no	capítulo	pri-	niram	(Gn	9,13),	separando	o	elemento	13	Terceiro	Livro	-	Capítulo	3	árido	que	se	chamou	terra,	do	conjunto	das	águas	que	se	chamou
mar.	Conheceu	como	a	terra	germinou	afrescarelva	e	todos	os	demais	gêneros	de	plantas	e	árvores	frutíferas	com	as	respectivas	sementes	de	cada	espécie.	Conheceu	e	penetrou	a	grandeza	do	mar,	sua	profundidade	e	divisões,	sua	relação	com	os	rios	e	fontes	que	dele	se	originam	e	para	ele	correm;	as	espécies	de	plantas,	as	ervas,	flores,	árvores,
raízes,	frutos	e	sementes.	Conheceu	a	utilidade	de	cada	uma	para	o	homem.	Tudo	entendeu	e	penetrou	nossa	Rainha,	mais	clara,	distinta	e	extensamente	que	Adão	e	Salomão.	Em	comparação	d'Ela,	todos	os	médicos	do	mundo,	depois	de	longos	estudos	e	experiências,	não	passariam	de	ignorantes.	Maria	santíssima	aprendeu	tudo	13).	Tudo	quanto
Salomão	escreveu	nesse	livro,	n*Ela	se	realizou	com	incomparável	elevação.	Uso	que	a	Virgem	fazia	desses	conhecimentos	30.	Usou	nossa	Rainha	desta	ciência	em	algumas	ocasiões,	no	exercício	da	caridade	com	os	pobres	e	necessitados,	como	se	dirá	no	restante	desta	História	(1),	Mas	possuiu-a	permanentemente,	com	liberdade	para	dela	dispor,
com	a	mesma	facilidade	de	um	músico	que	tocasse	um	instrumento	em	cuja	arte	e	execução	fosse	exímio.	O	mesmo	poderia	fazer	com	as	demais	ciências,	se	quisesse	ou	fosse	de	improviso,	como	diz	a	Sabedoria	(Sab	necessário	para	o	serviço	do	Altíssimo.	7,21).	Como	a	aprendeu,	semficção,tam-	Era	mestra	que	possuía	todas	as	artes	e	bém	a
comunicou	sem	inveja,	(Idem	5,	1	-	abaixo	n°	668,	867,868,1048;	3'	parte	n°	159,423	14	Terceiro	Livro	-	C	apitulo	3	ciências,	mclhoi	do	que	os	mortais	quando	especializados	cm	alguma	delas	Era	também	invulnerável	às	propriedades	e	forças	das	pedras,	ervas	e	plantas.	A	promessa	feita	por	Custo	nosso	Senhor	a	seus	Apóstolos	e	primeirosfiéisde	não
lhes	fazei	mal	os	venenos	quando	os	bebessem	(Mc	16,	\H)t	cia	também	livre	privilégio	da	Rainha.	Sem	sua	permissão,	nenhum	veneno	ou	qualquer	outra	coisa	lhe	poderia	fazer	mal.	ticipação	no	amor	de	Deus	pelos	homens	que,	se	daí	em	diante	a	virtude	do	Senhor	não	a	fortalecesse,	não	poderia	suportar	o	ardente	desejo	de	salvar	todos	os
pecadores.	Por	este	amor	e	caridade,	se	fosse	necessário	ou	conveniente,	ter-se-ia	entregue	infinitas	vezes	às	chamas,	ao	cutelo,	a	requintados	tormentos	e	à	morte.	Sem	os	recusar,	mas	com	grande	gozo,	teria	padecido	todos	os	martírios,	angústias,	tributações,	dores	e	enfermidades	pela	salvação	dos	mortais.	Todos	os	sofriMaria	oculta	seus
privilégios	mentos	das	criaturas,	desde	o	princípio	até	ofimdo	mundo,	teriam	sido	poucos	para	31.	Sempre	ocultou	estes	privilé-	o	amor	desta	Mãe	misericordiosíssima.	gios	e	favores	a	prudentíssima	Princesa	e	Vejam,	portanto,	os	mortais	e	pecadores	Senhora	e	nào	os	usava	para	si,	como	se	quanto	devem	à	Maria	santíssima.	disse,	afimde	nào	evitar	o
sofrimento	que	seu	Filho	santíssimo	escolhera.	Antes	de	O	conceber	e	ser	mãe,	era	nisso	inspirada	A	Mãe	de	misericórdia	pela	divina	luz	e	notícia	que	tinha	da	pas33.	Poderemos	dizer	que	neste	sibilidade	que	o	Verbo	humano	assumiria.	Ao	se	tomar	Màe	sua	e	vendo,	por	expe-	dia,	a	divina	Senhora	se	transformou	em	riência,	esta	verdade	em	seu
Filho	e	Se-	Mãe	de	piedade	e	misericórdia,	e	grande	nhor,	permitiu	mais	ou,	por	dizer	melhor,	misericórdia,	por	duas	razões:	a	primeiordenou	às	criaturas	que	a	afligissem	com	ra,	porque	desde	essa	ocasião	desejou,	sua	natural	influência,	do	mesmo	modo	com	especial	afeto	e	sem	ciúmes,	comunicar	os	tesouros	de	graça	que	recebera.	como	o	faziam
ao	seu	Criador.	Como	nem	sempre	queria	o	Altís-	Resultou-lhe	deste	benefício	tão	admisimo	que	sua	única	Esposa	e	eleita	fosse	rável	ternura	e	bondade	de	coração,	que	molestada	pelas	criaturas,	às	vezes	as	im-	o	quisera	dar	a	todos	e	encerrá-los	n'ele,	pedia,	para	que	durante	certos	tempos	a	para	se	tornarem	participantes	do	amor	divina	Princesa
gozasse	das	delícias	do	divino	em	que	ardia.	A	segunda	razão	consistiu	em	que	este	amor	pela	salvasumo	Rei.	ção	humana	foi	uma	das	maiores	disposições	que	a	proporcionaram	para	conceber	o	Verbo	em	suas	virginais	enDeus	suscita	em	Maria	o	desejo	da	tranhas.	salvação	dos	homens	Era	muito	conveniente	que	fosse	32.	Outro	singular	privilégio,	a
fa-	toda	misericórdia,	benigmdade,	piedade	e	vor	dos	mortais,	recebeu	Maria	santíssima	clemência,	aquela	que	engendraria	e	daria	na	visão	da	divindade	no	terceiro	dia.	ao	mundo	o	Verbo	humanado,	que,	por	sua	Manifestou-lhe	Deus,	por	especial	modo,	misericórdia,	clemência	e	amor	quis	hua	inclinação	do	amor	divino	para	salvar	os	milhar-se	até
nossa	natureza,	e	de	Maria	homens	e	ergue-los	de	todas	suas	misé-	nascer	passível	pelos	homens.	Dizem	que	rias.	Prevenindo	a	missão	de	Maria	santís-	os	nascidos	trazem	a	semelhança	do	seio	sima,	deu-lhe	o	Altíssimo,	junto	com	o	que	os	abrigou,	por	lhe	herdarem	as	quaconhecimento	desta	infinita	misericórdia,	lidades,	assim	como	a	água	carrega
os	certo	gênero	de	mais	elevada	participação	minerais	do	solo	que	percorre.	Ainda	que	de	seus	atributos,	pois	no	futuro	a	Virgem	neste	nascimento	houve	a	prevalência	da	deveria	interceder	pelos	pecadores,	como	divindade,	levou	também,	em	grau	possísua	Mãe	e	advogada.	vel,	as	qualidades	da	Mãe.	Ela	não	teria	lao	divina	e	poderosa	foi	para	Ma-



sido	apta	para	colaborar	com	o	Espírito	ria	santíssima	a	influência	desta	par-	Santo	nesta	concepção	(na	qual	não	houve	'5	Terceiro	Livro	-	Capítulo	4	concurso	de	homem),	se	não	se	asseme-	Meditar	no	que	devemos	a	Deus	lhasse	aofilhonas	suas	qualidades	huma36.	Caríssima,	revelo-te	estes	misnas.	térios	para	te	animares	a	me	imitar	como	teu
modelo	nestes	atos,	segundo	permiti34.	Cessando	esta	visão,	preen-	rem	tuas	fracas	forças,	auxiliadas	pela	gracheu	Maria	santíssima	o	resto	do	dia	com	ça.	Pondera	muito	e	pesa	repetidas	vezes,	as	orações	e	súplicas	que	o	Senhor	lhe	or-	com	a	luz	da	fé	e	da	razão,	como	devem	denara.	Seu	crescente	fervor	feria	sempre	os	mortais	corresponder	a
essa	imensa	mais	o	coração	do	Esposo,	de	tal	sorte	que	piedade	e	benevolência	de	Deus	em	so(a	nosso	modo	de	entender)	já	lhe	tardava	corrê-los.	A	esta	verdade,	compara	o	peo	dia	e	hora	de	se	ver	nos	braços	de	sua	sado	e	duro	coração	dos	filhos	de	Adão.	Quero	que	o	teu	se	desfaça	e	se	transforme	amada.	em	afetos	de	agradecimento	ao	Senhor,	e
compaixão	pela	infelicidade	dos	homens.	DOUTRINA	QUE	ME	DEU	A	Asseguro-te,	minha	filha,	que	no	dia	do	RAINHA	SANTÍSSIMA	juízo	final,	a	maior	indignação	do	justo	Juiz	será	pelo	esquecimento	que	os	inAmor	agradecido	e	doloroso	gratíssimos	homens	tiveram	desta	ver35.	Minha	filha	caríssima,	gran-	dade.	Tão	grande	será	a	indignação	com
des	foram	os	favores	que	o	Altíssimo	me	que	os	argüirá	e	tal	a	confusão	dos	acusacomunicou	pelas	visões	de	sua	divin-	dos,	que	se	lançariam	no	abismo	das	pedade,	nos	dias	que	precederam	sua	En-	nas,	caso	não	houvesse	ministros	para	carnaçâo	em	meu	seio.	Ainda	que	sua	executar	a	justiça	divina.	manifestação	não	era	imediata	e	clara,	sem	véu
algum,	revelava-se	de	modo	altíssimo	e	com	efeitos	que	somente	sua	Imitar	a	gratidão	da	Virgem	sabedoria	compreende.	Mediante	as	espécies	que	me	fica37.	Para	te	livrares	de	tão	detestávam,	renovava	o	conhecimento	do	que	vel	culpa	e	te	preservares	daquele	horrível	vira	e	elevava	meu	espírito	na	conside-	castigo,	renova	a	memória	dos	benefícios
ração	do	procedimento	de	Deus	para	com	que	recebeste	daquele	amor	e	clemência,	os	homens	e	destes	para	com	Ele.	Infla-	advertindo	que	te	beneficiou	mais	do	que	mava-se	meu	coração	e	partia-se	de	dor,	a	muitas	gerações.	Não	penses	que	tantos	vendo	a	inclinação	do	imenso	amor	divino	favores	e	singulares	dons	te	foram	dados	pelos	homens,	e
da	parte	deles	o	ingratís-	só	para	ti,	mas	o	foram	também	para	teus	simo	esquecimento	de	tão	incompreensí-	irmãos,	pois	a	todos	se	estende	a	divina	vel	bondade.	Nesta	consideração	teria	misericórdia.	A	gratidão	que	deves	ao	Semorrido	muitas	vezes,	se	Deus	não	me	for-	nhor	será	primeiro	por	ti	e	depois	por	eles.	talecesse	e	conservasse.	Visto	que
és	pobre,	oferece	a	vida	e	mériEste	sacrifício	de	sua	Serva	foi	gra-	tos	de	meu	Filho	santíssimo,	e	com	eles	tíssimo	a	Deus,	que	o	aceitou	com	maior	tudo	o	que	Eu	amorosamente	sofri	para	agrado	do	que	todos	os	holocaustos	da	an-	ser	agradecida	a	Deus	e	lhe	oferecer	algutiga	lei,	por	causa	de	minha	humildade,	na	ma	compensação	pela	ingratidão
dos	morqual	Ele	muito	se	comprazia.	Quando	eu	tais.	Em	tudo	isto	te	exercitarás	muitas	realizava	estes	atos,	concedia	grandes	mi-	vezes,	lembrando-te	quais	eram	meus	sentimentos	nos	mesmos	atos	e	exercícios.	sericórdias	para	Mim	e	meu	povo.	16	CAPÍTULO	4	(i	RAÇAS	CONCEDIDAS	PELO	ALTÍSSIMO	À	MARIA	SANTÍSSIMA	NO	QUARTO	DIA
DA	NOVENA.	(	toldam	de	intensidade	as	graças	comedidas	a	Maria	santíssima	38.	Prosseguiam	os	favores	do	Altíssimo	à	nossa	Rainha	e	Senhora,	e	os	eminentes	sacramentos	com	que	o	poder	divino	a	ia	preparando	para	a	próxima	dignidade	dc	Mae	sua.	Chegando	o	quarto	dia	desta	preparação,	à	mesma	hora	dos	precedentes,	foi	elevada	à	visão
abstrativa	da	divindade,	na	forma	que	já	ficou	explicada,	mas	com	novos	efeitos	e	mais	elevadas	iluminações	de	seu	puríssimo	espírito.	Para	o	poder	e	sabedoria	divinos	nào	existem	limites,	criam-nos	os	atos	de	nossa	vontade	ou	nossa	estreita	capacidade	de	criaturafínita.Em	Maria	santíssima	o	poder	divino	não	encontrou	obstáculo	por	parte	das
obras.	Foram	todas	plenas	de	santidade	e	agrado	do	Senhor,	de	tal	modo	que,	como	Ele	mesmo	disse	(Cant	4,	9),	O	atraíam	ferindo	seu	coração	de	amor.	Só	o	fato	de	ser	pura	criatura	é	que	pôde,	em	Maria,	oferecer	limites	ao	poder	de	Deus.	Não	obstante,	dentro	da	esfera	de	pura	criatura,	Deus	nela	operou	sem	medida	e	lhe	fez	beber	as	puríssimas
e	cristalinas	águas	da	sabedoria,	na	fonte	da	divindade.	do	mundo	estabeleceria.	Deu-lhe	a	conhecer	os	Sacramentos	e	a	finalidade	de	sua	instituição	em	a	nova	Igreja	evangélica;	os	auxílios,	dons	e	favores	que	preparava	para	os	homens,	desejando	que	todos	fossem	salvos	mediante	os	frutos	da	redenção.	Foi	tanta	a	sabedoria	que	nestas	visões
recebeu	Maria	santíssima,	instruída	pelo	Mestre	supremo,	emendador	dos	sábios	(Sab	7,15),	que	se,	por	um	impossível,	algum	homem	ou	anjo	a	pudesse	descrever,	só	da	ciência	desta	Senhora	se	fariam	mais	livros	que	todos	quantos	têm	escrito	no	mundo	sobre	todas	as	artes,	ciências	e	faculdades	inventadas.	Não	nos	admiremos,	pois,	sendo	a	maior
maravilha	em	pura	criatura,	no	coração	e	mente	desta	Princesa	derramou-se	o	oceano	da	divindade	que	os	pecadores	e	pouca	disposição	das	demais	criaturas	haviam	detido	e	represado	em	si	mesmo.	Uma	só	coisa	se	lhe	ocultava,	enquanto	não	chegava	o	tempo	oportuno:	ser	Ela	a	escolhida	para	Mãe	do	Unigênito	do	Pai.	O	amor	de	Deus	pelos
homens	e	a	ingratidão	destes	40.	Mesclada	à	doçura	da	ciência	divina	recebida	neste	dia,	sofreu	a	Senhora,	amorosa	e	íntima	dor	que	a	mesma	A	lei	evangélica	é	revelada	à	Maria	ciência	lhe	despertou.	Viu	os	indizíveis	te39.	Nesta	visão,	manifestou-se-lhe	souros	de	graças	e	benefícios	que	o	Altíso	Altíssimo	com	especialíssima	luz	e	lhe	simo	preparava
aos	mortais,	com	aquela	revelou	a	nova	lei	da	graça	que	o	Salvador	divina	propensão	para	se	dar	a	todos.	Ao	17	Terceiro	Livro	-	Capitulo	4	mesmo	tempo,	conheceu	a	má	disposição	do	inundo	c	quão	cegamente	se	privavam	os	mortais	da	participação	da	divindade.	Daqui	lhe	resultou	novo	gênero	de	martírio,	entre	a	dor	pela	perdição	humana	e	o
desejo	dc	reparar	tão	lamentável	ruína.	Fe/,	altíssimas	orações,	súplicas,	oferecimentos,	sacrifícios,	humilhações	e	heróicos	atos	dc	amor	de	Deus	e	dos	homens,	para	que	nenhum,	se	fosse	possível,	se	perdesse	daí	cm	diante,	mas	que	todos	conhecessem,	adorassem	e	amassem	a	seu	Criador	e	Redentor.	Tudo	se	passou	na	visão	da	divindade	e,	como
estas	petições	foram	no	modo	das	outras	já	explicadas,	não	me	alongo	em	referi-las.	haveria	de	negar	este	benefício.	Outros	maiores	lhe	foram	concedidos,	para	ser	Rainha	das	estrelas	como	das	demais	criaturas.	Esta	graça	vinha	a	ser	como	conseqüente	ao	domínio	que	lhe	deu	sobre	as	virtudes,	influências	e	operações	de	todos	os	orbes	celestes,
quando	a	estes	ordenou	a	Ela	obedecerem	como	à	sua	Rainha	e	Senhora.	As	obras	do	quarto	dia	da	criação	41.	Em	seguida,	na	mesma	ocasião,	manifestou-lhe	o	Senhor	as	obras	do	quarto	dia	da	criação	(Gn	1,14,17).	Conheceu	a	divina	princesa	Maria	quando	e	como	foram	formados	no	Armamento	os	luminares	do	céu,	para	a	separação	entre	o	dia	e	a
noite	e	para	marcar	as	estações,	dias	e	anos.	O	maior	luminar	do	céu,	o	sol,	foi	criado	para	presidir	o	dia,	e	ao	mesmo	tempo	foi	formado	o	menor,	a	lua,	para	iluminar	as	trevas	da	noite.	As	estrelas	foram	formadas	no	oitavo	céu,	para	com	sua	brilhante	luz	alegrarem	a	noite	e	com	suas	várias	influências	presidirem	tanto	ao	dia	como	à	noite.	Conheceu
a	matéria	destes	orbes	luminosos,	sua	forma,	qualidades,	tamanho,	movimentos,	e	a	ordenada	diversidade	dos	planetas.	Soube	o	número	das	estrelas	e	todos	os	influxos	que	comunicam	à	terra	e	a	ação	que	exercem	sobre	seus	seres	animados	e	inanimados.	Poder	de	Maria	sobre	os	orbes	celestes	42.	Isto	não	discorda	do	que	declarou	o	profeta	no
salmo	146,	v.	4,	quando	diz	que	Deus	conhece	o	número	das	estrelas	e	as	chama	pelos	seus	nomes.	Não	nega	Davi	que	Deus,	com	seu	poder	infinito,	pode	conceder	por	graça,	a	uma	criatura,	o	que	Ele	possui	por	natureza.	Sendo	possível	comunicar	esta	ciência	que	redundaria	na	maior	excelência	de	Maria,	Senhora	nossa,	é	indubitável	que	não	lhe	18
Obediência	dos	astros	e	planetas	à	Maria	43.	Por	este	preceito	que	o	Senhor	impôs	às	criaturas	celestes	e	pelo	domínio	que	sobre	elas	deu	à	Maria	santíssima,	ficou	a	Senhora	com	tanto	poder,	que	se	mandasse	às	estrelas	deixarem	o	lugar	que	ocupavam	no	céu,	imediatamente	lhe	obedeceriam	para	ir	onde	a	Senhora	lhes	ordenasse.	Outro	tanto
fariam	o	sol	e	os	planetas.	Ao	império	de	Maria	todos	in-	Terceiro	Livro	-	Capítulo	4	terromperiam	seu	curso,	movimentos	e	dar	o	Altíssimo	tão	elevado	conhecimensuspenderiam	suas	influências	e	ação.	to	de	sua	bondade,	infinitamente	propensa	Já	disse	acima	(1)	que	ás	vezes	a	enriquecer	os	mortais	e,	ao	mesmo	temusava	Sua	Alteza	desse	poder
Veremos	po,	da	má	correspondência	e	tenebrosa	inadiante	que	no	Egito,	onde	o	calor	é	inten-	gratidão	deles.	so,	mandou	ao	sol	moderar	seu	veemente	Quando,	naquela	liberalíssima	ardor,	para	não	molestar	e	fatigar	com	seus	condescendência,	passei	a	penetrar	a	esraios	ao	Menino	Deus,	seu	Senhor.	Obe-	tulta	dureza	dos	pecadores,	meu	coração
decia-lhe	o	sol,	não	a	poupando,	conforme	foi	transpassado	por	umaflechade	mortal	Ela	o	desejava,	e	respeitando	o	Sol	de	jus-	amargura	que	me	durou	a	vida	toda.	tiça	que	Ela	trazia	nos	braços.	O	mesmo	Quero	manifestar-te	ainda	outro	acontecia	com	os	outros	planetas	e	algu-	mistério:	muitas	vezes,	para	curar	a	anmas	vezes	deteve	o	sol,	como
falarei	em	gústia	e	desfalecimento	de	meu	coração,	seu	lugar.	o	Altíssimo	costumava	dizer-me:	Recebe	tu,	rninha	esposa,	o	que	o	mundo	ignorante	e	cego	despreza	e	é	indigno	de	receber	e	Correspondência	de	Maria	aos	favores	divinos	conhecer.	Com	estas	palavras,	soltava	o	caudal	de	seus	tesouros	que	letificavam	44.	Outros	muitos	sacramentos
minha	alma,	de	um	modo	que	toda	a	ocultos	manifestou	o	Altíssimo	nesta	vi-	capacidade	humana	não	pode	compresão	à	nossa	grande	Rainha.	O	quanto	disse	ender,	nem	língua	alguma	explicar.	e	direi	sobre	eles	deixa-me	o	coração	insatisfeito.	Vejo	que	conheço	uma	parte	mí-	Chorar	a	perda	das	almas	nima	do	que	a	divina	Senhora	recebeu,	e	46.
Agora	quero,	minha	amiga,	deste	pouco	que	entendo	quase	nada	posso	explicar.	Muitos	de	seus	mistérios	serão	que	me	acompanhes	nesta	dor	que	padeci	manifestados	por	seu	Filho	santíssimo	só	pelos	viventes,	e	é	tão	pouco	advertida	por	no	dia	do	juízo	universal,	porque	agora	eles.	Para	me	imitares	nela	e	nos	efeitos	que	te	causar	tão	justa	pena,
deves	renunnão	os	podemos	compreender.	Saiu	Maria	santíssima	desta	visão	ciar-te	e	esquecer-te	em	tudo	e	cercar	teu	ainda	mais	inflamada	e	transformada	na-	coração	como	de	espinhos	pela	dor	que	tal	quele	objeto	infinito,	e	nos	atributos	e	per-	procedimento	dos	mortais	desperta.	feições	que	nele	conhecera.	Ao	passo	que	Quando	eles	riem	e	se
deleitam	para	sua	aumentavam	os	favores	divinos	ia	cre-	eterna	condenação	(Sab	2)	deves	chorar,	scendo	nas	virtudes.	Multiplicava	os	ro-	pois	este	é	o	oficio	mais	legítimo	das	gos,	ânsias,	fervor	e	méritos	com	que	verdadeiras	esposas	de	meu	Filho	santísapressava	a	Encarnaçâo	do	Verbo	divino	simo.	Só	lhes	é	permitido	se	deleitarem	nas	lágrimas
derramadas	pelos	seus	pecae	nossa	salvação.	dos	e	os	do	mundo	ignorante.	Prepara	o	coração	com	esta	disposição,	para	o	SeDOUTRINA	QUE	ME	DEU	A	nhor	te	fazer	participante	de	seus	tesouros.	DIVINA	RAINHA	Seja	não	tanto	para	te	enriqueceres,	como	para	dar	ensejo	ao	Senhor	de	satisfazer	seu	Dor	pela	ingratidão	humana	liberal	amor	em
comunicá-los	e	em	justificar	as	almas.	Imita-me	em	tudo	o	que	te	45.	Caríssimafilha,quero	que	fa-	ensino,	sabes	ser	esta	a	minha	vontaças	muita	ponderação	e	apreço	pelo	que	de	a	teupois	respeito.	entendeste	de	quanto	fiz	e	padeci	ao	me	1	-n°21	19	CAPÍTULO	5	MANIFESTA	O	ALTÍSSIMO	À	MARIA	SANTÍSSIMA	OS	MISTÉRIOS	E	OBRAS	DO
QUINTO	DIA	DA	CRIAÇÃO.	SUA	ALTEZA	PEDE	NOVAMENTE	A	ENCARNAÇÂO	DO	VERBO.	Quinto	dia	da	novena	47.	Chegou	o	quinto	dia	da	novena	que	a	beatíssima	Trindade	celebrava	no	templo	de	Maria	santíssima,	para	o	Verbo	eterno	n'Ela	assumir	nossa	forma	humana.	Correndo	o	véu	da	infinita	sabedoria,	des-	cobriu-lhe	novos	segredos.	Como
nos	dias	antecedentes,	elevou-a	à	visão	abstrativa	da	divindade.	Mas	as	disposições	e	iluminações	se	renovavam	com	maiores	raios	de	luz	e	carismas,	a	transbordarem	dos	tesouros	infinitos	nas	faculdades	de	sua	alma	santíssima.	Deste	modo,	ia	a	divina	Senhora	se	aproximando	e	se	assimilando	ao	ser	divino,	cada	vez	mais	transformada	n'Ele,	a	fim	de
chegar	a	ser	digna	Mãe	de	Deus.	A	divina	bondade	e	a	ingratidão	humana	48.	Para	manifestar	outros	segredos	à	divina	Rainha,	falou-lhe	o	Altíssimo,	com	indizível	ternura:	Esposa	e	pomba	minha,	conheceste	em	meu	íntimo	a	imensa	liberalidade	que	me	inclina	ao	amor	da	espécie	humana,	e	os	ocultos	tesouros	que	preparei	para	sua	felicidade.	Tao
grande	força	tem	este	amor	sobre	mim,	que	lhes	desejo	dar	meu	Unigênito	para	seu	Mestre	e	Salvador.	Conheceste	também	um	pouco	da	má	correspondência,	grosseira	ingratidão	e	despre-	zo	que	fazem	os	homens	de	minha	clemência	e	amor.	Ainda	que	te	manifestei	parte	de	sua	malícia	quero,	minha	amiga,	que	novamente	conheças	em	meu	ser	o
limitado	número	dos	escolhidos	que	me	conhecerão	e	amarão,	e	quão	grande	é	o	dos	ingratos	e	réprobos.	Estes	pecados	sem	número,	e	as	abominações	de	tantos	homens	imundos	e	tenebrosos	(que	em	minha	ciência	infinita	prevejo)	detém	minha	liberal	misericórdia	e	fecham	com	fortes	cadeados	a	saída	dos	tesouros	de	minha	divindade,	tornando	o
mundo	indigno	de	os	receber.	49.	Por	estas	palavras	do	Altíssimo,	conheceu	a	Princesa	Maria	grandes	sacramentos	sobre	o	número	dos	predestinados	e	dos	réprobos;	sobre	a	resistência	e	óbice	que	os	pecados	dos	homens	opunham	à	intenção	divina	de	enviar	ao	mundo	o	Verbo	eterno	humanado.	Admirada	à	vista	da	infinita	bondade	e	justiça	do
Criador	e	da	imensa	iniqüidade	e	malícia	dos	homens,	toda	inflamada	na	chama	do	divino	amor,	disse	a	prudentíssima	Senhora:	Intercessão	de	Maria	pedindo	a	Encarnaçâo	50.	Senhor	meu,	Deus	infinito	na	sabedoria	e	incompreensível	na	santidade,	que	mistério	é	este	que	me	manifestais?	Sem	medida	é	a	maldade	dos	21	Terceiro	Livro	-	Capítulo	5
homens,	pois	somente	vossa	sabedoria	a	estes	males	será,	para	eles,	a	privação	de	compreende.	Mas	todas	elas,	e	outras	mui-	rninha	visão	nos	eternos	tormentos.	Conto	maiores,	poderão	porventura	extinguir	sidera,	minha	amiga,	estas	verdades	escrivossa	bondade	e	amor	ou	competir	com	tas	no	segredo	de	minha	sabedoria,	e	ele?	Não,	Senhormeu,
não	pode	ser	assim;	pondera	estes	grandes	mistérios.	Para	ti	a	malícia	dos	mortais	não	deverá	deter	está	aberto	meu	coração,	e	nele	conheces	vossa	misericórdia.	Sou	a	mais	inútil	de	as	razões,	de	minha	justiça.	toda	a	linhagem	humana,	mas	em	nome	dela	faço	demanda	à	vossa	fidelidade.	É	Maria	conhece	a	predestinação	das	verdade	infalível	que
faltarão	o	céu	e	a	almas	terra	(Is	51,	6),	antes	que	faltem	vossas	palavras.	Já	que	por	vossa	boca	a	destes	52,	Não	é	possível	manifestar	os	aos	santos	profetas	e	por	eles	ao	mundo,	ocultos	mistérios	que	Maria	santíssima	muitas	vezes,	prometendo-lhes	o	Reden-	conheceu	no	Senhor.	N*Ele	viu	todas	as	tor,	como,	Deus	meu,	deixar-se-ão	de	criaturas
presentes,	passadas	e	futuras,	a	cumprir	essas	promessas	garantidas	pela	disposição	de	suas	almas,	as	obras	boas	e	vossa	infinita	sabedoria	que	não	pode	se	más	que	fariam,	e	o	fim	que	todas	teriam.	enganar,	e	pela	vossa	bondade	que	ao	ho-	Se	não	fosse	confortada	pela	virtude	divimem	não	engana?	Para	lhes	fazer	esta	pro-	na,	não	teria	podido
conservar	a	vida,	em	messa	e	oferecer-lhes	sua	eterna	fe-	conseqüência	dos	efeitos	e	sentimentos	licidade	em	vosso	Verbo	humanado,	da	que	esta	ciência	e	visão,	de	tão	recônditos	parte	dos	mortais	não	houve	merecimen-	mistérios,	nela	produziram.	tos,	nem	criatura	alguma	vos	pode	obrigar	porém,	estes	milagres	e	a	isso.	Se	este	bem	pudesse	ser
merecido,	graçasComo,	eram-lhe	concedidos	para	altos	não	ficaria	tão	exaltada	vossa	infinita	e	fins,	Deus	não	se	mostrava	parcimonioso,	liberal	clemência.	mas	sim	liberalíssimo	com	a	escolhida	Para	Deus	fazer-se	homem,	so-	para	Mãe	sua.	mente	em	Deus	pode	ser	encontrada	a	raDesta	ciência	que	recebia	diretazão.	Somente	em	Vós	está	a	razão	e	o
mente	do	ser	divino,	dimanava-lhe	tammotivo	de	nos	terdes	criado	e	de	nos	re-	bém	o	fogo	da	caridade	eterna	que	a	parardes	depois	de	caídos.	Para	a	En-	inflamava	no	amor	de	Deus	e	do	próximo.	carnaçâo	não	procureis,	meu	Deus	e	Rei	Assim	continuou	suas	petições	dizendo;	altíssimo,	mais	méritos	nem	mais	razões,	além	de	vossa	misericórdia	e	da
exaltação	Advoga	a	causa	dos	mortais	de	vossa	glória.	53.	Senhor,	Deus	eterno,	invisível	Resposta	do	Altíssimo	e	imortal,	confesso	vossa	justiça,	engrandeço	vossas	obras,	adoro	vosso	ser	in51.	Verdade	é,	rninha	esposa,	res-	finito	e	reverencio	vossos	juízos.	Meu	pondeu	o	Altíssimo,	que	por	minha	bon-	coração	se	desfaz	em	afetos	de	amor,	vendade
imensa	prometi	aos	homens	do	vossa	ilimitada	bondade	pelos	homens	vestir-me	de	sua	natureza	para	habitar	e	a	pesada	ingratidão	deles	para	convosco.	com	eles,	e	que	ninguém	pôde	merecer	A	todos	querei	s,	meu	Deus,	dar	a	vida	eteresta	promessa.	Não	obstante,	desmerece	na.	Poucos	agradecerão	este	inestimável	seu	cumprimento	o	ingratíssimo
pro-	benefício,	e	muitos	o	perderão	por	macedimento	dos	mortais,	tão	odioso	à	mi-	lícia.	Se	por	isso	vos	desobrigais,	Bem	nha	equidade.	Quando	somente	pretendo	meu,	estamos	perdidos.	Se,	com	vossa	sua	felicidade,	só	encontro	a	dureza	que	ciência	divina	estais	prevendo	as	culpas	e	os	levará	a	perder	e	desprezar	os	tesouros	malícia	dos	homens	que
tanto	vos	dede	minha	graça	e	glória.	Em	lugar	de	fru-	sobrigam,	com	a	mesma	ciência	vêdes	tos,	me	darão	espinhos.	Aos	benefícios,	vosso	Unigênito	humanado,	seus	atos	de	corresponderão	com	grandes	ofensas,	às	infinito	valor	e	apreço	para	vossa	aceitaminhas	liberais	misericórdias,	com	ção	e	que,	sem	comparação,	ultrapassam	detestável
ingratidão.	O	cúmulo	de	todos	e	excedem	as	ofensas	dos	pecados.	A	este	Terceiro	Livro	-	Capítulo	5	Homem-Deus	deveis	considerar	e,	por	atenção	a	Ele,	nô-Io	dar.	Para	novamente	solicitá-lo	em	nome	do	gênero	humano,	visto-me	do	espírito	do	Verbo	feito	homem	em	vossa	mente,	peço	sua	encarnaçâo	e	por	Ele	a	vida	eterna	para	todos	os	mortais.
Continuam	as	objeções	divinas	54.	A	esta	petição	de	Maria	santíssima,	representou-se	(a	nosso	modo	de	fa-	lar)	ao	Pai	eterno,	como	seu	Unigênito	desceria	ao	virginal	seio	desta	grande	Rainha	e	rendeu-se	aos	seus	amorosos	e	humildes	rogos.	Ainda	que	prosseguia	mostrando-se	indeciso,	isto	era	artificio	de	seu	amor	para	continuár	ouvir	a	voz	de	sua
amada,	permitindo	que	seus	doces	lábios	(Cant	4,11)	destilassem	mel	suavíssimo	e	suas	emissões	(idem,	13)	fossem	do	paraíso.	Para	prolongar	esta	deliciosa	contenda,	respondeu-lhe	o	Senhor:	Dulcíssima	esposa,	pomba	escolhida,	é	muito	o	que	me	pedes	e	pouco	o	que	os	homens	merecem.	Como	a	indignos	se	há	de	conceder	tão	raro	beneficio?
Deixa-me,	amiga,	tratá-los	conforme	sua	má	correspondência.	Respondia	nossa	poderosa	e	clemente	advogada:	Não,	Senhor	meu,	não	vos	deixarei	com	minha	insistência;	se	peço	muito,	peço-o	a	Vós,	rico	em	misericórdia,	poderoso	nas	obras,	veríssimo	nas	palavras.	Falando	de	Vós	e	do	Verbo	eterno,	declarou	meu	pai	Davi:	O	Senhor	jurou	e	não	se
arrependerá,	tu	és	sacerdote	segundo	a	ordem	de	Melquisedeque	(SI	109,	4).	Venha,	pois,	este	sacerdote	e	vítima	para	o	sacrifício	de	nosso	resgate;	não	podeis	vos	arrepender	de	vossa	promessa,	porque	não	prometeis	com	ignorância.	Doce	amor	meu,	revestida	da	virtude	deste	Homem-Deus	não	cessará	minha	porfia,	até	me	concederes	a	bênção
como	a	meu	pai	Jacó	(Gn	32,26).	Deus	deixa-se	vencer	pelas	súplicas	da	Virgem	55.	Como	a	Jacó,	perguntou-se	neste	combate	divino	à	nossa	Rainha	e	Senhora,	qual	era	seu	nome.	Respondeu:	Sou	filha	de	Adão,	feita	por	vossas	mãos	da	humilde	matéria	do	pó.	Respondeu-lhe	o	Altíssimo:	De	hoje	em	diante	teu	nome	será	"escolhida	para	Mãe	de	meu
Unigênito".	Estas	últimas	palavras,	porém,	foram	entendidas	só	pelos	cortezãos	do	céu,	e	Ela	só	entendeu	que	era	escolhida,	sendo-lhe	as	demais	ocultas	até	o	tempo	oportuno.	Tendo	persistido	nesta	amorosa	contenda	o	tempo	disposto	pela	Sabedoria	divina,	e	conveniente	para	abrasar	o	fervoroso	coração	da	eleita,	a	Santíssima	Trindade	deu-lhe	sua
real	palavra	que,	em	breve,	enviaria	ao	mundo	o	Verbo	eterno	feito	homem.	Alegre	e	cheia	de	incomparável	júbilo	por	este	"fiat",	nossa	Rainha	pediu	e	recebeu	a	bênção	do	Altíssimo.	Deste	combate	com	Deus,	Maria	alcançou	maior	vitória	do	que	Jacó.	Saiurica,forte	e	cheia	de	despejos,	enquanto	Deus	ficou	ferido	e	vencido	(ao	nosso	modo	de
entender)	pelo	amor	desta	Senhora,	para	vestir-se	em	seu	sagrado	tálamo	dafraquezahumana	de	nossa	carne	passível.	Com	esta	encobriria	a	fortaleza	de	sua	divindade,	para	vencer	sendo	vencido,	e	dar-nos	a	vida	morrendo.	Vejam	os	mortais	como,	depois	de	seu	bendito	Filho,	Maria	santíssima	é	causa	de	sua	salvação.	Terceiro	Livro	-	Capítulo	5
Revelação	das	obras	do	quinto	dia	da	que	o	poder	do	Altíssimo	comigo	realizou,	preparando-me	com	visões	abstrativas	da	criação	divindade	à	dignidade	de	Mãe	sua,	está	56.	Em	seguida,	nesta	visão,	foram	reservado	para	os	predestinados	na	cemanifestados	à	nossa	grande	Rainha	as	lestial	Jerusalém.	Ali	o	entenderão	vendo-o	em	obras	do	quinto	dia
da	criação	do	mundo,	na	mesma	forma	em	que	se	realizaram.	Deus,	com	especial	alegria	e	admiração,	Conheceu	como,	mediante	a	força	da	di-	assim	como	gozaram	os	anjos	louvando	e	vina	palavra,	foram	engendrados	e	pro-	exaltando	o	Altíssimo	por	lhes	haver	maduzidos	das	águas	de	sob	o	Armamento	nifestado	essas	maravilhas.	(Gn	1,20-22),	os
imperfeitos	animais	répNeste	beneficio.	Deus	mostrou-se	teis	que	rastejam	sobre	a	terra,	os	voláteis	contigo	mais	liberal	e	amoroso	que	a	todas	que	voam	pelos	ares	e	os	aquáticos	que	as	gerações,	dando-te	notícia	e	luz	destes	vivem	nas	águas.	De	todas	estas	criaturas	mistérios	tão	ocultos.	Por	isto	quero,	miconheceu	a	origem,	matéria,	forma	e	fi-
nha	amiga,	que	excedas	a	todas	as	criatugura,	em	seu	gênero	e	ainda	todas	as	es-	ras	em	louvar	e	engrandecer	seu	santo	pécies	de	animais	silvestres,	suas	nome,	por	tudo	o	que	seu	poder	realizou	qualidades,	utilidades	e	harmonia.	Co-	em	mim.	nheceu	as	aves	do	céu	(que	chamamos	ar)	com	a	variedade	e	forma	de	cada	espécie,	sua	beleza,	plumas,
velocidade;	os	inumeráveis	peixes	do	mar	e	dosrios,a	diversidade	dos	monstros	marinhos,	sua	O	combate	da	oração	estrutura,	qualidades,	lugares	que	habi58.	Com	todo	o	cuidado	deves	imitam,	alimento	que	recebem	do	mar,	os	fins	tar-me	nos	atos	que	eu	fazia	durante	esses	para	que	servem,	a	forma	e	a	utilidade	de	grandes	e	admiráveis	favores.
Pede	e	sucada	um	neste	mundo.	A	todo	este	exér-	plica	pela	eterna	salvação	de	teus	irmãos	cito	de	criaturas	ordenou	Deus	reconhecer	e	para	que	o	nome	de	meu	Filho	seja	exale	obedecer	a	Maria	santíssima,	a	quem	deu	tado	e	conhecido	em	todo	o	mundo.	poder	para	dominar	e	delas	se	servir,	como	Farás	estas	súplicas	com	grande	aconteceu	em
muitas	ocasiões,	conforme	confiança,	apoiada	em	fé	viva	e	com	prodirei	em	seus	lugares.	Com	isto,	terminou	funda	humildade,	sem	perder	de	vista	tua	a	visão	deste	dia	que	Ela	preencheu	com	miséria.	Assim	equipada,	peleja	com	o	os	exercícios	e	petições	que	o	Senhor	lhe	amor	divino	pelo	bem	de	teu	povo,	lemordenou.	brando-te	que	ele	tem	por
mais	gloriosa	vitória,	deixar-se	vencer	pelos	humildes	DOUTRINA	QUE	ME	DEU	que	sinceramente	o	amam.	A	DIVINA	SENHORA	Eleva-te	acima	de	ti	mesma	e	agradece-lhe	os	especiais	benefícios	conceAgradecer	as	graças	didos	a	ti	e	ao	gênero	humano.	Exerconcedidas	a	Virgem	citando-te	assim	no	divino	amor,	merecerás	receber	outros	novos	para
ti	e	teus	ir57.	Minha	filha,	o	conhecimento	mãos.	E	sempre	que	te	encontrares	na	mais	completo	das	maravilhosas	obras	presença	do	Senhor	pede-lhe	sua	bênção.	4	CAPÍTULO	6	O	ALTÍSSIMO	MANIFESTA	A	MARIA,	SENHORA	NOSSA,	AS	OBRAS	DO	SEXTO	DIA	DA	CRIAÇÃO	E	OUTROS	MISTÉRIOS.	A	oração	de	Maria	59.	Continuava	o	Altíssimo	a
preparação	próxima	para	nossa	divina	Princesa	receber	o	Verbo	em	seu	virginal	seio,	enquanto	Ela	prosseguia	em	fervorosos	afetos	e	orações	pedindo	sua	vinda	ao	mundo.	Chegada	a	noite	do	sexto	dia,	dos	que	vou	descrevendo,	chamada	pela	mesma	voz	e	atraída	pela	mesma	força	que	acima	disse,	foi	elevada	em	espírito.	Precedendo	mais	intensas
iluminações,	manifestou-se-lhe	a	divindade	em	visão	abstrativa,	pelo	modo	das	outras	vezes,	mas	sempre	com	efeitos	mais	divinos	e	mais	profundo	conhecimento	dos	atributos	do	Altíssimo.	Costumava	passar	nove	horas	nesta	oração	e	terminava	na	hora	de	terça,	quando	se	interrompia	a	visão	do	ser	divino,	mas	nem	por	isso	cessava	para	Maria	a	sua
presença	e	oração.	Permanecia	noutro	grau	que,	embora	inferior	ao	precedente,	era	altíssimo	e	absolutamente	superior	ao	que	tiveram	todos	os	santos	ejustos.	Estes	favores	e	dons	eram	muito	mais	deificados	nos	últimos	dias	que	precederam	à	Encarnaçâo,	sem	serem	prejudicados	pelas	ocupações	ativas	de	seus	deveres	de	estado.	Aí	Marta	não
podia	se	queixar	de	que	Maria	a	deixava	só	no	trabalho	(Luc	10,40).	da	criação.	Como	se	estivera	presente,	conheceu	no	Senhor,	como	pela	sua	divina	palavra	a	terra	produziu	os	animais	viventes	segundo	suas	espécies	(Gn	1,	24),	conforme	narra	Moisés.	Por	esta	denominação,	entendia	os	animais	terrestres	mais	perfeitos	nas	operações	da	vida
animal	do	que	os	peixes	e	as	aves,	e	por	isso	chamados	"ánima	vivente".	Conheceu	e	penetrou	todos	estes	gêneros	e	espécies	de	animais	criados	no	sexto	dia,	assim	como	seus	nomes	que	encerram	suas	respectivas	propriedades;	os	muares	para	o	serviço	do	homem;	as	feras;	os	répteis	rastejantes.	De	todos	e	de	cada	um	conheceu	distintamente	as
qualidades,	ferocidade,	forças,	utilidades	e	finalidades.	Sobre	todos	estes	animais	foi-lhe	dado	poder	e	domínio,	e	a	eles	preceito	para	lhe	obedecerem.	Sem	receio	algum	poderia	pisar	sobre	a	áspide	e	o	basilisco,	pois	todos	se	renderiam	a	seus	pés.	A	seu	mandato,	muitas	vezes,	assim	fizeram	alguns	animais,	como	aconteceu	por	ocasião	do	nascimento
de	seu	Filho	santíssimo;	por	sua	ordem	o	boi	e	a	jumentinha	prostraram-se	e	com	o	alento	aqueceram	o	Deus	menino.	Maria	satisfaz	a	dívida	de	gratidão	das	criaturas	pelo	Criador	61.	Nesta	plenitude	de	ciência	enObras	do	sexto	dia	da	criação	tendeu	nossa	Rainha,	com	suma	perfeição,	o	oculto	modo	com	que	Deus	60.	Nesta	visão	de	Deus,	foram-
encaminha	tudo	o	que	criou	para	o	serviço	Ihe	manifestadas	as	obras	do	sexto	dia	e	benefício	do	gênero	humano	e	a	grande	Terceiro	Livro	-	Capítulo	6	dívida	que	esta	graça	faz	o	homem	contrair	com	seu	Criador.	Foi	muito	conveniente	que	Maria	santíssima	tivesse	este	gênero	de	sabedoria	e	compreensão,	para	ser	capaz	de	oferecer	digno
agradecimento	por	estes	benefícios,	pois	nem	os	homens,	nem	os	anjos	o	deram,	tanto	por	lhes	faltar	gratidão,	como	por	não	compreenderem	o	quanto	deviam.	Todas	estas	lacunas	foram	preenchidas	pela	Rainha	que	por	nós	satisfez	o	que	não	poderíamos	ou	não	queríamos	satisfazer.	Mediadora	nossa,	indenizou	com	sua	gratidão	a	equidade	divina,
porque	sua	inocência	e	agradecimento	foram-lhe	mais	agradáveis	que	em	todas	as	demais	criaturas.	Por	este	modo	tão	misterioso	ia-se	dispondo	a	vinda	de	Deus	ao	mundo	e	removendo-se	o	óbice	que	a	impedia,	mediante	a	santidade	daquela	que	seria	sua	Mãe.	26	A	criação	do	homem	62.	Depois	da	criação	de	todas	as	criaturas	irracionais,	conheceu
na	mesma	visão	como,	para	complemento	e	perfeição	do	mundo,	disse	a	santíssima	Trindade:	Façamos	o	homem	à	nossa	imagem	e	semelhança	(Gn	1,26),	e	que,	pela	virtude	deste	divino	decreto,	foi	formado	da	terra	o	primeiro	homem	para	origem	dos	de-	mais.	Conheceu	profundamente	a	harmonia	do	corpo	humano,	a	alma	com	suas	faculdades,	sua
criação	e	infusão	no	corpo,	e	a	união	resultante	na	composição	do	todo.	Conheceu	a	estrutura	do	corpo	humano	e	cada	uma	de	suas	partes,	o	número	dos	ossos,	veias,	artérias,	nervos	e	articulações;	a	participação	dos	quatro	humores	em	cada	temperamento,	a	faculdade	de	se	alimentar,	desenvolver	e	locomover-se;	como,	pela	alteração	desta
harmonia,	Terceiro	Livro	-	Capítulo	6	produziam-se	as	enfermidades	e	como	podiam	ser	debeladas.	Tudo	entendeu	e	penetrou,	sem	erro,	nossa	prudentíssima	Virgem,	mais	que	todos	os	filósofos	do	mundo	e	até	do	que	os	anjos.	O	estado	de	graça	de	Adão	e	Eva	e	a	queda	no	pecado	63.	Manifestou-lhe	também	o	Senhor,	o	feliz	estado	da	justiça	original
em	que	havia	criado	nossos	primeiros	pais	Adão	e	Eva.	Conheceu	as	propriedades,	formosura	e	perfeição	da	inocência	e	da	graça,	e	quão	pouco	nela	perseveraram.	Entendeu	o	modo	como	foram	tentados	(Gn	3,1)	e	vencidos	pela	serpente,	os	efeitos	do	pecado,	o	furor	e	ódio	dos	demônios	contra	a	linhagem	humana.	Na	visão	de	tudo	isto,	fez	nossa
Rainha	grandes	e	sublimes	atos,	de	sumo	agrado	para	o	Altíssimo.	Reconheceu	ser	filha	daqueles	primeiros	pais,	descendente	de	uma	natureza	tão	ingrata	a	seu	Criador	e,	neste	conhecimento,	humilhouse	na	divina	presença,	ferindo	o	coração	divino	e	obrigando-o	a	elevá-la	acima	de	toda	a	criação.	Tomou	por	sua	conta	chorar	aquela	primeira	culpa,
com	todas	as	mais	que	dela	resultaram,	como	se	de	todas	fosse	culpada.	Por	isso,	se	pôde	chamar	feliz	aquela	culpa	que	mereceu	ser	pranteada	com	lágrimas	tão	preciosas	na	estima	do	Ssnhor,	fiadoras	e	penhor	certo	de	nossa	Redenção.	Maria	agradece	a	criação	64.	Agradeceu	dignamente	ao	Criador	pela	magnífica	obra	da	criação	do	homem.
Considerou	atentamente	a	desobediência	deste,	a	sedução	e	ilusão	de	Eva,	e	em	sua	mente	propôs	guardar	perpetuamente	a	obediência	que	aqueles	primeiros	pais	negaram	a	seu	Deus	e	Senhor.	Tao	agradável	foi	esta	submissão	aos	seus	olhos	que	ordenou	se	realizassem	neste	dia,	diante	dos	cortezãos	do	céu,	o	que	forafiguradona	história	do	rei
Assuero	(Est	1,2):	a	reprovação	da	rainha	Vasti,	privada	da	dignidade	real	por	sua	desobediência,	e	a	elevação	da	humilde	e	graciosa	Ester,	para	substituí-la	como	rainha.	Maria	substitui	Eva	65.	Concordavam	estes	mistérios	com	admirável	harmonia.	O	sumo	e	verdadeiro	Rei,	para	ostentar	a	grandeza	de	seu	poder	e	tesouros	de	sua	divindade,
organizou	o	banquete	da	criação.	Preparada	a	mesa	gratuita	para	todas	as	criaturas,	chamou	o	convidado,	o	gênero	humano,	pela	criação	dos	primeiros	pais.	Desobedeceu	Vasti,	nossa	mãe	Eva,	rebelde	ao	divino	preceito.	Com	aprovação	e	admirável	louvor	dos	anjos,	mandou	o	verdadeiro	Assuero	que	fosse	elevada	à	dignidade	de	Rainha	a
humilíssima	Ester,	Maria	santíssima,	cheia	de	graça	e	beleza,	escolhida	entre	todas	as	filhas	da	posteridade	humana,	para	sua	restauradora	e	Mãe	do	Criador.	Conclusão	da	comparação	entre	Maria	e	Ester	66.	Para	realizar	plenamente	este	mistério,	infundiu	o	Altíssimo	no	coração	de	nossa	Rainha,	nessa	visão,	nova	aversão	pelo	demônio,	como	a	de
Ester	por	Aman	(Est	7,10).	Derribou-o	do	poder	que	tinha	no	mundo,	esmagou	a	cabeça	de	sua	soberba	e	arrastou-o	até	o	patíbulo	da	cruz,	onde	foi	vencido,	quando	pretendia	destruir	e	vencer	o	Homem-Deus.	Em	tudo	isto	interveio	Maria	santíssima,	como	diremos	em	seu	lugar	(1).	Assim	como	a	inimizade	deste	grande	dragão	começou	no	céu,
contra	a	mulher	(Apoc	12,	4)	que	lá	viu	vestida	de	sol,	e	que	dissemos	ser	esta	divina	Senhora	(2),	assim	também	a	luta	durou	até	ser	por	Ela	privado	de	seu	tirano	domínio.	E,	como	no	lugar	do	soberbo	Aman	foi	honrado	o	fiel	Mardoqueu	(Est	6,10),	assim	foi	elevado	o	castíssimo	efidelíssimoJosé,	que	cuidava	do	bem-estar	de	nossa	divina	Ester.	A	Ela
sempre	pedia	que	rezasse	pela	libertação	de	seu	povo,	sendo	este	o	assunto	dasfreqüentespalestras	entre	São	José	e	sua	esposa	puríssima.	Por	causa	dela,	foi	elevado	a	tão	alta	santidade	e	excelente	dignidade	que	o	supremo	Rei	1	-	adiante	n°	1364	2	-	!•	parte	n°	95	"	27	Terceiro	Livro	-	Capítulo	6	lhe	deu	o	miei	(Est	8,	2)	dc	seu	selo,	com	autoridade
sobre	o	próprio	Homem-Deus	que	lhe	era	submisso,	como	diz	o	Evangelho	(Lc	2,	51).	Depois	disto,	cessou	a	visão	dc	nossa	Rainha.	DOUTRINA	QUE	ME	DEU	A	DIVINA	SENHORA	Devemos	ser	humildes,	porque	pecadores	67.	Minha	filha,	admirável	foi	o	dom	da	humildade	que	o	Altíssimo	me	concedeu	no	sucesso	que	descreveste.	Como	nào	despreza
o	Senhor	a	quem	O	chama,	nem	recusa	seu	favor	a	quem	se	dispõe	a	recebê-lo,	quero	que	tu	me	imites	e	sejas	minha	companheira	no	exercício	desta	virtude.	Eu	não	tinha	parte	na	culpa	de	Adão,	pois	não	fui	envolvida	em	sua	desobediência.	Mas,	porque	tive	parte	em	sua	natureza,	e	só	por	ser	filha	sua,	humilhei-me	até	aniquilar-me	em	minha	própria
estima.	Com	este	exemplo,	como	se	deverá	humilhar	quem	participou	não	só	na	primeira	culpa,	mas	depois	cometeu	ainda	outras	muitas?	O	motivo	efinalidadedeste	humilde	conhecimento	não	deve	ser	tanto	evitar	a	pena	grangeada	por	estas	culpas,	mas	sim	reparar	a	honra	que,	por	elas,	se	recusou	ao	Criador	e	Senhor	de	todos.	Sentimento	pelas
ofensas	a	Deus	e	reparação	pelos	pecados	do	próximo	68.	Se	um	teu	irmão	ofendesse	gravemente	a	teu	pai	natural,	não	serias	filha	agradecida,	nem	verdadeira	irmã,	se	não	sentisses	a	ofensa	e	não	chorasses	a	desgraça	como	se	fosse	tua,	pois	ao	pai	se	deve	toda	reverência,	e	ao	irmão	amor	como	a	ti	mesma.	Examina,	pois,	caríssi-	28	ma,	na
verdadeira	luz,	quanta	diferença	há	entre	o	Pai	celestial	e	o	natural,	e	considera	que	todos	são	filhos	seus,	obrigatória*	mente	unidos	com	o	vínculo	de	irmãos	servos	do	verdadeiro	Senhor.	Assim	corno	te	humilharias	e	chorarias,	com	grande	confusão	e	vergonha,	se	teus	irmãos	na.	turais	cometessem	alguma	culpa	ignomj.	niosa,	assim	quero	que	o
faças	pelas	que	os	homens	cometem	contra	Deus,	sentiu,	do	tristeza	e	vergonha,	como	se	a	ti	fossem	atribuídas.	Foi	isto	que	fiz	ao	conhecer	a	desobediência	de	Adão	e	Eva,	e	os	males	que	dela	se	seguiram	para	a	descendência	do	gênero	humano.	Meu	reconhecimento	e	caridade	agradou	o	Altíssimo,	porque	Ele	muito	se	compraz	em	quem	chora	os
pecados	dos	que	os	cometem	e	depois	os	esquecem.	Cumprimento	do	dever,	caridade	fraterna	e	obediência	69.	Além	disto,	deves	ficar	avisada:	por	grandes	e	elevados	que	sejam	os	favores	que	recebes	do	Altíssimo,	não	deves	te	descuidar	do	perigo,	nem	considerar	desprezível	o	cumprimento	de	teus	deveres	de	estado	e	de	caridade.	Isto	não	será
deixar	a	Deus,	pois	a	fé	te	ensina	e	a	luz	espiritual	te	guia	para	o	levares	contigo	em	qualquer	ocupação	e	lugar.	Somente	a	ti	mesma	e	a	teu	gosto	deves	deixar,	para	cumprir	o	de	teu	Senhor	e	Esposo.	Não	te	deixes	levar	pela	inclinação,	nem	pela	boa	intenção	e	gosto	interior	porque,	muitas	vezes,	sob	esta	capa	se	esconde	grande	perigo.	Em	tais
dúvidas	e	perplexidades	sempre	serve	de	padrão	e	mestre	a	santa	obediência,	pela	qual	regerás	com	segurança	tuas	ações,	sem	fazer	outra	escolha.	A	verdadeira	submissão	e	sujeição	do	próprio	ditame	ao	alheio,	estão	prometidas	grandes	vitórias	e	aumento	de	méritos.	Jamais	hás	de	ter	querer	ou	não	querer,	e	com	isso	cântaras	vitória	(Prov	21,	28)
sobre	os	inimigos.	CAPÍTULO	7	CELEBRA	O	ALTÍSSIMO	NOVO	DESPOSÓRIO	COM	A	PRINCESA	DO	CÉU,	A	FIM	DE	PREPARÁ-LA	PARA	AS	BODAS	DA	ENCARNAÇÂO.	A	Encarnaçâo,	a	maior	de	todas	as	deza,	era	conseqüente	que	a	mulher,	em	obras	divinas	cujo	seio	tomaria	forma	de	homem,	fosse	perfeita	e	adornada	de	todas	suas	riquezas.	70.
Grandes	sào	as	obras	do	Altís-	Deveria	ter	todos	os	dons	e	graças	possísimo	(SI	110,	2),	porque	todas	foram	e	veis,	com	tal	plenitude,	que	nenhum	lhe	são	feitas	com	plenitude	de	ciência	e	bon-	fosse	incompleto	ou	defeituoso.	Sendo	isto	racional	e	conveniente	dade,	justiça	e	medida	(Sab	11,	21).	Nenhuma	é	incompleta,	inútil,	defeituosa,	à	grandeza	do
Onipotente,	assim	Ele	o	reasupérflua	e	vã:	todas	são	primorosas	e	lizou	com	Maria	santíssima,	melhor	do	magníficas	como	o	Senhor	que,	segundo	que	Assuero	com	a	graciosa	Ester	(Est	2,	a	medida	de	sua	vontade,	as	quis	fazer	e	9),	quando	quis	elevá-la	ao	trono	de	sua	conservar	do	modo	mais	conveniente,	grandeza.	para	nelas	ser	conhecido	e
glorificado.	Preparou	o	Altíssimo	nossa	RaiFora	do	mistério	da	Encarnaçâo,	porém,	nha	Maria	com	favores,	privilégios	e	dons	todas	as	obras	de	Deus	ad	extra,	ainda	que	jamais	imaginados	pelas	criaturas.	Quansejam	grandes,	estupendas	e	mais	admi-	do	Ela	surgiu	à	vista	dos	cortezãos	deste	ráveis	que	compreensíveis,	não	passam	de	grande	Rei
imortal	dos	séculos	(Tim	1,	pequenina	centelha	(Ecli	42,23)	projeta-	17),	todos	louvaram	o	poder	divino	que,	da	do	imenso	abismo	da	divindade.	ao	escolher	uma	mulher	para	Mãe,	pôde	e	Somente	o	inefável	sacramento	de	soube	torná-la	digna	de	o	receber	por	FiDeus	fazer-se	homem	passível	e	mortal,	lho.	pode	ser	chamado	obra-prima	do	infinito
poder	e	sabedoria,	aquela	que	excede,	sem	comparação,	às	suas	demais	obras	e	ma-	Visão	e	graças	do	sétimo	dia	ravilhas.	Neste	mistério,	não	foi	comuni72.	Chegou	o	sétimo	dia	próximo	cada	aos	homens	apenas	uma	faísca	da	divindade,	mas	todo	aquele	vulcão	de	a	este	mistério	e,	à	mesma	hora	que	nos	imenso	incêndio,	que	se	uniu	com	in-
anteriores,	a	divina	Senhora	foi	chamada	dissolúvel	e	eterna	aliança,	à	nossa	natu-	e	elevada	espiritualmente,	com	certa	diferença	dos	dias	precedentes.	Neste,	foi	lereza	humana	e	terrena.	vada	corporalmente	pelos	santos	anjos	ao	A	grandeza	de	Maria	foi	proporcionada	céu	empíreo,ficandoum	deles	em	seu	lugar,	representando-a	com	corpo
aparente.	à	dignidade	de	Mãe	de	Deus	Chegada	ao	supremo	céu,	viu	a	divindade	71.	Se	esta	sagrada	maravilha	do	com	visão	abstrativa	como	nos	outros	Rei	deve	ser	medida	por	sua	mesma	gran-	dias,	mas	sempre	com	nova	e	mais	intensa	29	Terceiro	Livro	-	Capítulo	7	luz	e	mistérios	mais	profundos,	que	aquela	Vontade	sabe	c	pode	esconder	ou
revelar.	Ouviu	uma	voz	que	saía	do	trono	real	dizendo:	Vem,	esposa	e	pomba	escolhida,	nossa	graciosa	e	amada,	que	achaste	gra^a	a	nossos	olhos,	eleita	entre	milhares,	vem	para	novamente	seres	recebida	por	nossa	única	Esposa.	Para	isto,	queremos	te	conferir	o	omato	e	fonuosura	dignos	de	nossos	desejos.	sujeitando	seus	elevados	entendimentos	à
vontade	e	ordenação	divina!	Reconhece*	riam	ser	justo	e	santo	que	Ele	elevasse	o$	humildes	e	favorecesse	a	humana	hurnii.	dade,	dando-lhe	preferência	à	angélica.	Maria	recebe	a	graça	no	mais	alto	grau	75.	Estando	os	moradores	do	céu	nesta	digna	admiração,	a	santíssima	Trindade^	nosso	modo	de	entender)	conferia	Atitude	e	humildade	da
Virgem	consigo	mesma	quão	agradável	era	a	seus	73.	A	estas	palavras,	a	humilíssi-	olhos	a	princesa	Maria.	Correspondera	ma	entre	os	humildes	abateu-se	e	aniqui-	perfeita	e	inteiramente	aos	benefícios	e	lou-se	na	presença	do	Altíssimo,	além	de	dons	que	lhe	foram	confiados.	Mediante	quanto	possa	compreender	a	humana	eles	havia	conquistado	a
glória	que	adecapacidade.	Toda	entregue	ao	divino	be-	quadamente	fazia	reverter	na	do	Senhor,	neplácito,	com	aprazível	retraimento,	e	não	tinha	falta,	defeito	ou	impedimento	respondeu:	Aqui	está,	Senhor,	o	pó	e	vil	para	receber	a	dignidade	de	Mãe	do	Verbo,	vermezinho,	vossa	pobre	escrava,	para	para	a	qual	fora	destinada.	que	nela	se	cumpra
vosso	maior	agrado.	Determinaram	as	três	divinas	PesServi-vos	do	humilde	instrumento	de	soas	acrescentar-lhe	ainda	o	supremo	grau	vosso	querer,	governai-o	com	vossa	des-	de	graça	e	amizade	com	Deus,	grau	que	tra.	nenhuma	outra	criatura	tivera	nem	teria	Mandou	o	Altíssimo	aos	serafins,	jamais.	Naquele	momento	conferiram-lhe	mais
excelentes	em	dignidade	e	próximos	mais	graça	do	que	possuíam	todas	as	deao	trono,	que	assistissem	aquela	Mulher.	mais	criaturas	reunidas.	Vendo	realizada	Acompanhados	por	outros,	colocaram-se	a	suprema	santidade,	que	para	Maria	ideaem	forma	visível	ao	pé	do	trono	onde	se	ra	e	concebera	sua	mente	divina,	grande	encontrava	Maria
santíssima,	mais	in-	foi	por	Ela	seu	agrado	e	complacência.	flamada	no	divino	amor	que	todos	eles.	A	manifestação	visível	da	santidade	de	Sentimentos	dos	Anjos	Maria	74.	Era	espetáculo	de	nova	admi76.	Correspondente	a	esta	santidaração	e	júbilo	para	todos	os	espíritos	an-	de,	e	em	testemunho	da	benevolência	com	gélicos	ver	naquele	lugar,	jamais
pisado	que	o	Senhor	lhe	comunicava	novas	inpor	outros	pés,	uma	humilde	donzela,	con-	fluências	de	sua	divina	natureza,	mandou	sagrada	sua	Rainha,	mais	próxima	a	Deus	que	Maria	fosse	visivelmente	ornada	de	que	todas	as	demais	criaturas.	Viam	no	veste	e	jóias	misteriosas,	significando	os	céu,	tão	apreciada	e	considerada,	aquela	dons	interiores,
graças	e	privilégios	que	mulher	(Prov	31,10)	que	o	mundo	des-	lhe	outorgava	como	Rainha	e	Esposa.	Não	prezava	por	desconhecê-la.	Viam	o	pe-	obstante	este	omato	e	desposório	lhe	tenhor	e	princípio	da	elevação	da	natureza	rem	sido	concedidos	outras	vezes	(1),	humana	acima	dos	coros	celestiais,	e	já	como	quando	foi	apresentada	no	templo,
estabelecida	entre	eles.	nesta	ocasião	foram	acompanhados	de	noOh!	que	santa	e	doce	inveja	pode-	vas	excelências	e	admiração,	porque	ria	causar	esta	peregrina	maravilha	aos	an-	constituíam	a	preparação	próxima	para	o	tigos	cortezãos	da	celeste	Jerusalém!	Que	milagre	da	Encarnaçâo.	conceitos	formariam	para	louvar	seu	Autor!	Que	afetos	de
humildade	repetiriam,	1	-1"	parte	n°	435	Terceiro	Livro	-	Capítulo	7	A	túnica,	símbolo	de	sua	pureza	e	graça	77.	Por	ordem	divina,	os	serafins	vestiram	Maria	santíssima	com	ampla	túnica,	símbolo	de	sua	pureza	e	graça.	Era	de	tão	singular	alvura	e	refulgente	beleza,	que	se	um	só	de	seus	raios	luminosos	brilhasse	no	mundo,	daria	maior	claridade	que
todas	as	estrelas	juntas,	mesmo	que	estas	fossem	outros	tantos	sóis.	Comparada	com	a	sua,	a	luz	que	conhecemos	pa-	ra	compreendia	e	por	tudo	se	humilhava	com	indizível	prudência,	pedindo	o	auxílio	divino	para	corresponder	a	tais	benefícios	e	favores.	O	cinto,	símbolo	do	temor	de	Deus	78.	Colocaram-lhe	os	serafins	sobre	a	veste	um	cinto,	símbolo
do	santo	temor	que	lhe	era	infundido.	Riquíssimo,	feito	de	pedras	diversas,	extremamente	•	i	i	i	receria	obscuridade.	Enquanto	era	assim	vestida	pelos	serafins,	recebeu	do	Altíssimo	profiuida	inteligência	que	aquela	graça	lhe	ocasionava	a	obrigação	de	corresponder	a	Deus	com	a	fidelidade,	o	amor,	e	o	excelente	e	o	elevado	modo	de	praticar	tudo
quanto	compreendia.	Somente	não	lhe	era	revelada	a	intenção	do	Senhor	tomar	carne	em	seu	seio	virginal.	Tudo	o	mais	nossa	grande	Senho-	i	refulgentes,	que	muito	o	embelezavam.	Ao	mesmo	tempo,	foi	a	divina	Princesa	iliuiiinada	pela	fonte	de	luz,	em	cuja	presença	se	encontrava,	para	altamente	entender	as	razões	pelas	quais	Deus	deve	ser
temido	por	toda	criatura.	Com	este	dom	do	temor	do	Senhor,	ficou	convenientemente	cingida	e	preparada,	como	era	necessário	a	uma	pura	criatura,	que	tão	familiarmente	trataria	e	Terceiro	Livro	-	Capitulo	7	conversaria	com	o	Criador,	sendo	verda-	mas	virtudes,	confonne	deveria	exercita.	Ias	nos	mistérios	da	Encarnaçâo	e	1U,	deira	Mãe	sua.
denção.	Os	cabelos,	o	diadema	e	as	sandálias	As	arrecadas	79.	Em	seguida,	conheceu	que	a	ornavam	com	formosos	e	longos	cabelos,	81.	Colocaram-lhe	nas	orelhas	ar*	mais	brilhantes	que	o	ouro	refulgente,	pre-	recadas	de	ouro	(Cant	1,	10),	salpicadas	sos	por	rico	diadema.	Por	este	omato,	lhe	de	prata,	preparando	seus	ouvidos	para	a	era	concedido
que	todos	seus	pensamen-	embaixada	que	em	breve	receberia	do	santos,	durante	toda	a	vida,	fossem	elevados	to	arcanjo	Gabriel.	Foi-lhe	dada	especial	e	divinos,	inflamados	em	sublime	carida-	ciência,	para	ouvir	com	atenção	e	responde	significada	pelo	ouro.	Ao	mesmo	tem-	der	discretamente	com	argumentos	po,	foram-lhe	infundidos	novos	hábitos
de	prudentíssimos	e	agradáveis	à	divina	vonsabedoria	e	ciência	claríssima,	para	que	tade.	Do	metal	sonoro	e	puro	da	prata	de	estes	cabelosficassemgraciosamente	reu-	sua	candura,	ressoaria	aos	ouvidos	do	Senidos	e	presos	por	inexplicável	partici-	nhor,	e	ficariam	gravadas	em	seu	peito	dipação	na	ciência	e	sabedoria	do	mesmo	vino,	aquelas
esperadas	e	santas	palavras:	Deus.	"Fiat	mihi	secundum	verbum	tuum"	(Lc	Deram-lhe	por	sandálias	a	graça	de	1,38).	que	todos	seus	passos	e	movimentos	fossem	formosíssimos	(Cant	7),	dirigidos	sempre	para	os	mais	altos	e	santosfinsda	O	ornato	de	sua	túnica	glória	do	Altíssimo.	Prenderam-lhe	este	calçado,	com	especial	graça	de	solicitude	82.
Semearam	sua	veste	de	cifras	e	diligência	no	agir	para	com	Deus	e	com	em	relevo,	semelhantes	a	bordados	de	fio	próximo.	Assim	sucedeu	quando,	apres-	níssimos	matizes	e	ouro.	Algumas	diziam:	sadamente	(Lc	1,39),	foi	visitar	Santa	Isa-	Maria,	Mãe	de	Deus;	outras:	Maria,	Virbel	e	São	João.	Deste	modo,	os	passos	gem	e	Mãe.	Por	então,	não	lhe
foram	redesta	filha	do	Príncipe	(Cant	7,1)	toma-	velados	estes	misteriosos	dísticos,	mas	ram-se	formosíssimos.	somente	aos	santos	Anjos.	Os	matizes	eram	os	excelentes	hábitos	de	todas	as	iminentes	virtudes	e	de	seus	atos	correspondentes,	ultrapassando	tudo	quanto	Pulseiras,	anéis	e	colar	têm	praticado	as	criaturas	inteligentes.	80.	Adornaram-na
com	pulseiras,	Para	complemento	de	toda	esta	beinfundindo-lhe	nova	magnanimidade	leza	deram-lhe,	qual	água	perfumada	para	para	grandes	obras,	pela	participação	do	banhar	o	rosto,	muitas	iluminações	e	resatributo	da	magnificência.	Assim,	sempre	plendores,	que	a	proximidade	e	particiaplicava	suas	mãos	(Prov	31,19)	em	coi-	pação	do	infinito
ser	e	perfeições	de	Deus	sas	árduas.	Embelezaram-lhe	os	dedos	refletiam	nesta	divina	Senhora.	Convinha	com	anéis,	novos	dons	do	Espírito	Santo,	que,	para	recebê-lo	real	e	verdadeiramenpara	que	nas	pequenas	ações,	em	coisas	te	em	seu	ventre	virginal,	o	houvesse	rede	menor	importância,	agisse	de	modo	cebido	por	graça,	no	sumo	grau	possível
superior,	com	intenções	e	circunstâncias	a	pura	criatura.	que	as	tomavam	todas	admiráveis	e	grandiosas.	Acrescentaram-lhe	um	colar	de	Impossível	explicar	a	santidade	da	inestimáveis	e	brilhantes	pedras	precio-	Virgem	sas.	Dele	pendia	um	conjunto	de	três	pe83.	Com	este	adorno	e	beleza,	fidras	mais	excelentes,	as	virtudes	da	fé,	esperança	e
caridade,	correspondentes	às	cou	nossa	princesa	Maria	tão	encantadora	três	divinas	Pessoas.	Por	este	omato,	re-	e	cativante	que	o	supremo	Rei	pôde	conovaram-lhe	os	hábitos	destas	nobilíssi-	biçá-la	(SI	44,	12).	Pelo	que	em	outros	32	Terceiro	Livro	-	Capítulo	7	lugares	tenho	dito	de	suas	virtudes	(2)	e	pelo	que	será	forçoso	repetir	nesta	História,	não
me	detenho	mais	em	explicar	este	adorno,	que	foi	superior	pelas	suas	circunstâncias	e	efeitos	mais	divinos.	Tudo	cabe	no	poder	infinito	e	no	imenso	campo	da	perfeição	e	santidade,	onde	sempre	fica	muito	que	acrescentar	e	entender.	Aproximando-nos	deste	mar	de	Maria	puríssima,	ficamos	sempre	muito	à	margem	de	sua	grandeza,	e	meu
entendimento	sempre	permanece	repleto	de	conceitos	que	não	consigo	traduzir.	DOUTRINA	QUE	ME	DEU	MARIA,	A	RAINHA	SANTÍSSIMA	este	ornato	de	sua	amizade	e	graça,	mas	cada	qual	no	grau	de	que	é	capaz.	Se	desejas	chegar	aos	mais	elevados	graus	desta	perfeição	e	ser	digna	da	presença	de	teu	Senhor	e	Esposo,	procura	crescer	e	ser
forte	no	amor,	que	aumenta	na	medida	da	renúncia	e	mortificação.	Esquece	e	deixa	todas	as	coisas	terrenas;	extingue	a	inclinação	por	ti	mesma	e	pelas	coisas	visíveis.	Lava-tefreqüentementeno	Sangue	de	Cristo,	teu	Redentor,	renovando	a	amorosa	dor	da	contrição	de	tuas	culpas.	Deste	modo	encontrarás	graça	a	seus	olhos,	Ele	cobiçará	tua	beleza
(SI	44,12)	e	teu	adorno	será	cheio	de	perfeição	e	pureza.	Deus	deseja	agraciar	as	almas	Gratidão	e	humildade	84.	Minha	filha,	as	ocultas	ofici86.	Como	foste	pelo	Senhor	tão	nas	e	recâmaras	do	Altíssimo	são	de	Rei	distinguida	nestes	favores,	é	razão	que	sedivino	e	Senhor	onipotente.	Sem	medida	jas	mais	agradecida	que	muitas	gerações,	e	sem
número	são	as	ricas	jóias	que	nelas	louvando-o	e	engrandecendo-o	incessanguarda,	para	compor	o	adorno	de	suas	es-	temente	pelo	que	contigo	se	dignou	realiposas	escolhidas.	Assim	como	enriqueceu	zar.	Se	o	vício	da	ingratidão	é	tão	minha	alma,	poderia	fazer	com	outras	repreensível	nas	criaturas	que	devem	meinumeráveis,	e	sempre	lhe	sobraria
infini-	nos	e	que,	terrenas	e	grosseiras,	despretamente.	Ainda	que	a	nenhuma	criatura	zam	e	esquecem	os	benefícios	do	Senhor,	dará	tanto	como	a	mim,	não	será	por	não	maior	será	esta	vilania	em	ti.	poder	ou	não	querer,	mas	sim	porque	neNão	te	enganes	com	pretexto	de	nhuma	se	disporá	para	a	graça	como	eu.	humildade,	porque	há	muita
diferença	enApesar	disso,	com	muitas	o	Todo-	pode-	tre	humildade	agradecida	e	ingratidão	erroso	é	liberalíssimo	e	as	enriquece	gran-	radamente	humilhada.	Deves	lembrar	que	demente,	por	terem	menos	impedimento	muitas	vezes	o	Senhor	fez	grandes	favores	e	mais	disposição	que	outras.	a	indignos,	para	manifestar	sua	bondade	e	grandeza,	e	para
que	ninguém	se	exalte	por	causa	deles.	O	conhecimento	da	própria	inDisposições	para	elevar-se	na	graça	dignidade	serve	de	contrapeso	e	antído85.	Desejo,	caríssima,	que	não	to	contra	o	veneno	da	presunção.	Isto	oponhas	obstáculos	ao	amor	do	Senhor	não	deve	impedir	a	gratidão	e	o	reconhepor	ti.	Quero	que	te	disponhas	a	receber	cimento	que
todo	dom	perfeito	(Tgo	1,17)	os	dons	e	jóias	com	que	te	quer	preparar	pertence	e	desce	do	Pai	das	luzes,	e	por	si	e	te	fazer	digna	de	seu	tálamo	de	esposo.	mesma	a	criatura	nunca	os	pode	merecer.	Saiba	que	todas	as	almas	recebem	dele	Se	tudo	lhe	é	dado	unicamente	pela	bondade	divina,	deve	penetrar-se	toda	de	gratidão.	2	-1"	parte	n°	226	a	235	e
482	a	911	33	CAPÍTULOS	É	ATENDIDA	A	SÚPLICA	QUE	NOSSA	GRANDE	RAINHA	FAZ,	DIANTE	DO	SENHOR,	PARA	A	REALIZAÇÃO	DO	MISTÉRIO	DA	ENCARNAÇÃO	E	DA	REDENÇÃO	HUMANA.	Maria	será	Mãe	do	Verbo	e	medianeira	da	redenção	dos	homens	87.	Encontrava-se	a	divina	princesa,	Maria	santíssima,	tão	cheia	de	graça	e	beleza,	e	o
coração	de	Deus	tão	ferido	(Cant	4,	9)	por	seus	ternos	afetos	que,	por	fim,	O	obrigaram	a	VOaI"do	seio	do	eterno	Pai	ao	tálamo	de	seu	virginal	seio.	Assim	rompeu	com	aquela	prolongada	rêmora,	que	por	mais	de	cinco	mil	anos	o	detinha	de	vir	ao	mundo.	Como	esta	nova	maravilha	deveria	se	executar	com	plenitude	de	sabedoria	e	equidade,	o	Senhor
a	dispos	de	tal	modo,	que	a	Princesa	do	céu	viesse	a	ser	digna	Mãe	do	Verbo	humanado	e,	ao	mesmo	tempo,	eficaz	medianeira	de	sua	vinda,	muito	mais	do	que	Ester	o	foi	do	resgate	de	seu	povo	(Est	7,	8).	Ardia	no	coração	de	Maria	santíssima	o	fogo	que	Deus	nele	acendera,	pedindo-lhe	seln	ceSSaI"a	salvação	para	a	linhagem	humana.	Ao	mesmo
tempo,	retraía-se	a	humilíssima	Senhora,	sabendo	que,	pelo	pecado	de	Adão,	estava	promulgada	para	os	mortais	sentença	de	morte	e	eterna	privação	da	presença	de	Deus.	Sua	amorosa	e	humilde	oração	pedindo	a	Encarnação	88.	O	amor	e	a	hwnildade	travavam	divina	luta	no	puríssimo	coração	de	Maria,	que	com	amorosos	e	humildes	afe-	tos	repetia
muitas	vezes:	"Oh!	quem	pudera	conseguir	o	remédio	para	meus	irmãos!	Oh!	quem	tirara	do	seio	do	Pai	o	seu	Unigênito	para	o	transportar	à	nossa	mortalidade!	Oh!	quem	o	obrigara	a	dar	à	nossa	natureza	aquele	ósculo	de	sua	boca	(Cant	1,	1)	pedido	pela	Esposa!	Mas,	como	podemos	nós	pedir	isso,	filhos	e	descendentes	do	malfeitor	que	cometeu	a
culpa?	Como	poderemos	atrair	aquele	que	nossos	pais	afastaram	tanto?	Oh!	amor	meu,	tomara	ver-vos	aos	peitos	(Cant	8,	1)	de	vossa	mãe,	a	natureza!	Oh!	Luz	da	luz,	Deus	verdadeiro	de	Deus	verdadeiro,	se	descesses	(SI	143,	5)	inclinando	vossos	céus	e	iluminando	os	que	vivem	assentados	nas	trevas	(Is	9,	2)!	Se	apaziguasses	vosso	Pai	e	se	o
soberbo	Aman	(Est	14,	13),	nosso	inimigo,	o	demônio,	fosse	derribado	por	vosso	divino	braço,	o	vosso	Unigênito!	Quem	será	a	medianeira	para	tirar	com	a	tenaz	de	ouro	do	altar	celestial	(Is	6,	6)	aquela	brasa	da	divindade	(como	o	Serafim	de	que	nos	fala	o	vosso	Profeta),	para	purificar	o	mundo?	Resposta	divina	89.	No	oitavo	dia	dos	que	vou
descrevendo,	estava	Maria	santíssima	fazendo	esta	oração,	quando,	à	meia	noite,	arrebatada	em	Deus,	ouviu-O	responder:	Vem,	minha	pomba,	esposa	escolhida,	que	não	estás	dentro	da	lei	comum	(Est	15,	13);	és	isenta	do	pecado	e	livre	de	seus	.,	3S	Terceiro	Livro	-	Capítulo	8	efeitos,	desde	o	instante	de	tua	conceição.	Quando	te	dei	o	ser,	desviei	de
ti	a	vara	de	minha	justiça	e	aproximei	de	teu	colo	a	de	minha	grande	clemência,	para	que	não	te	atingisse	o	geral	edito	do	pecado.	Vem	a	Mim	e	não	desfaleças	por	humildade	e	conhecimento	de	tua	natureza.	Eu	levanto	ao	humilde	e	encho	de	riquezas	o	pobre.	Estou	contigo	e	rninha	liberal	misericórdia	ser-te-á	benigna.	reza	tão	frágil,	é	tão	forte	e
corajosa?	Como	é	tão	poderosa,	até	querer	vencer	o	Onipotente?	E	como,	estando	o	céu	fecha	do	aos	filhos	de	Adão,	é	franqueado	para	esta	singular	Mulher,	sendo	ela	de	sua	mesma	descendência?	O	amor	de	Deus	por	Maria	91.	Recebeu	o	Altíssimo,	em	sua	presença,	a	sua	eleita	e	única	Esposa,	Maria	santíssima.	Embora	não	tenha	sido	por	visão
intuitiva	da	divindade,	mas	só	abstrativa,	foi	acompanhada	de	incomparáveis	graças	de	iluminações	e	purificações,	que	o	Senhor	lhe	reservara	para	este	dia.	lao	divinas	foram	estas	disposições	que	(a	nosso	modo	de	entender)	o	próprio	Deus	se	admirou,	apreciando	a	obra	de	seu	poderoso	braço.	Como	que	enamorado	por	Ela,	lhe	disse:	"Revertere,
revertere,	Sunamitis,	ut	intueamur	ten	(Cant	6,12).	Minha	perfeitíssima	Esposa,	minha	pomba	e	amiga,	agradável	a	meus	olhos,	volta-te	para	nós	te	contemplarmos	e	nos	deleitarmos	em	tua	formosura.	Não	me	arrependo	de	ter	criado	o	homem,	alegro-me	de	sua	formação,	porque	tu	dele	nasceste.	Vejam	meus	espíritos	celestiais,	quão	merecidamente
quis	e	quero	escolher-te	por	Esposa	rriinha	e	Rainha	de	todas	minhas	criaturas.	Conheçam	com	quanta	razão	me	deleito	em	teu	tálamo,	onde	meu	Unigênito	será	mais	glorificado,	depois	da	glória	que	possui	em	mim.	Admiração	dos	anjos	Entendam	todos	que,	se	com	justiça	repu90.	Intelectualmente	ouvia	estas	diei	Eva,	a	primeira	rainha	da	terra,	por
palavras	nossa	Rainha	e	compreendeu	que	causa	de	sua	desobediência,	elevo-te	à	suera	levada	corporalmente	ao	céu,	como	no	prema	dignidade	mostrando-me	poderoso	dia	precedente,	pelos	anjos,	ficando	em	e	magnífico	para	com	tua	profunda	humilseu	lugar	um	dos	de	sua	guarda.	Subiu	no-	dade.	vamente	à	presença	do	Altíssimo,	tão	rica	dos
tesouros	de	sua	graça,	tão	próspera	e	Os	anjos	reconhecem	Maria	por	sua	tão	formosa	que,	especialmente	nesta	oca-	Senhora	sião,	admirados,	diziam	entre	si	os	soberanos	espíritos,	louvando	ao	Altíssimo:	92.	Este	foi	o	dia	de	maior	júbilo	e	Quem	é	esta	que	sobe	do	deserto,	tão	ine-	gozo	acidental	para	os	anjos,	do	que	qualbriada	de	delícias	(Cant	6,9-
8,5)?	Quem	quer	outro	desde	a	criação.	Quando	a	beaé	esta	que	se	apóia	em	seu	amado	e	o	cativa	tíssima	Trindade	escolheu	e	declarou	sua	para	levá-lo	consigo	à	vida	terrena?	Quem	Esposa	e	Mãe	do	Verbo	eterno,	por	Rainha	é	esta	que	se	levanta	como	a	aurora,	mais	e	Senhora	de	todas	as	criaturas,	os	esformosa	que	a	lua,	singular	como	o	sol?
píritos	celestiais	a	reconheceram	por	SuComo	sobe	tão	refulgente,	da	terra	mer-	periora	e	Senhora,	entoando	maviosos	gulhada	em	trevas?	Como,	sendo	de	natu-	hinos	de	glória	e	louvor	do	Senhor.	36	Terceiro	Livro	-	Capítulo	8	Nestes	admiráveis	mistérios,	en-	vras	e	venha	nosso	Messias	por	tantos	sécontrava-se	a	divina	rainha	Maria	absorta	culos
desejado.	Estes	são	meus	ardentes	no	abismo	da	divindade	e	na	luz	de	suas	anelos,	que	a	dignação	de	vossa	infimta	infinitas	perfeições.	Assim	dispunha	o	Se-	clemência	me	animou	a	transformar	em	nhor,	para	que	Ela	não	notasse	o	que	ia	rogos.	acontecendo,	e	ignorasse,	até	o	tempo	oportuno	o	mistério	de	sua	escolha	para	Mãe	do	Unigênito	de
Deus.	Deus	promete	para	breve	a	Com	nação	alguma	jamais	fez	o	Encarnaçâo	Senhor	tais	coisas	(SI	147,20),	nem	com	qualquer	outra	criatura	se	mostrou	tão	94.	O	altíssimo	Senhor	que	inspimagnífico	e	poderoso,	como	com	Maria	rava	as	súplicas	de	sua	amada	Esposa,	santíssima	neste	dia.	para	se	ver	obrigado	a	atendê-las,	recebeuas	benignamente
e	respondeu	com	singuMaria	suplica	a	vinda	do	Messias	lar	clemência:	Teus	rogos	são	agradáveis	à	minha	vontade,	faça-se	como	pedes.	93.	Disse-lhe	ainda	o	Altíssimo,	Quero,	rninha	filha	e	esposa,	o	mesmo	com	extrema	benevolência:	Minha	Espo-	que	tu.	Em	confirmação	desta	verdade,	sa	eleita,	já	que	achaste	graça	a	meus	com	minha	palavra,	te
prometo	que	breolhos,	pede-me	sem	receio	o	que	desejas,	vemente	meu	Unigênito	descerá	à	terra	e	e	asseguro-te	como	Deus	veríssimo	e	Rei	se	vestirá	da	natureza	humana,	realizanpoderoso	que	não	desprezarei	tuas	sú-	do-se	teus	desejos.	plicas,	nem	negarei	o	que	pedires.	Humilhou-se	profundamente	nossa	grande	Princesa	e,	sob	a	real	palavra	do
Senhor,	levantou-se	com	inabalável	confiança	e	Alegria	e	gratidão	de	Maria	respondeu:	Senhor	meu	e	Deus	altíssimo,	se	encontrei	graça	a	vossos	olhos	(Gn	18¬	95.	Com	a	segurança	da	divina	pa3,	27),	apesar	de	ser	pó	e	cinza,	falarei	e	lavra,	sentiu	nossa	grande	Princesa,	em	derramarei	meu	coração	em	vossa	real	seu	interior,	nova	luz	e	certeza	de
que	chepresença	(SI	61,	9).	Garantiu-lhe	nova-	gava	ao	fim	aquela	prolongada	noite	do	mente	Sua	Majestade,	na	presença	dos	pecado	e	das	antigas	leis,	achando-se	prócortezãos	celestes,	que	lhe	daria	tudo	o	xima	a	nova	claridade	da	redenção	humaque	pedisse,	ainda	que	fosse	parte	de	seu	na.	E,	como	sobre	Ela	se	refletiam	tão	reino	(Est	5,3).
próximos	e	intensos	os	raios	do	Sol	da	jusNão	vos	peço	-	respondeu	Maria	tiça	que	em	breve	nasceria	de	seu	seio,	puríssima	-	parte	de	vosso	reino	para	mim;	mostrava-se	como	belíssima	aurora,	abramas	peço-o	todo	inteiro	para	os	homens,	sada	e	refulgente	pelo	arrebol	(digo-o	meus	irmãos.	Peço,	altíssimo	e	poderoso	assim)	da	divindade.	Toda
transformada	Rei,	envieis,	por	vossa	imensa	piedade,	em	Deus,	e	desfeita	em	afetos	de	amor	e	vosso	Unigênito	e	nosso	Redentor	para	sa-	gratidão	pelo	beneficio	da	próxima	retisfazer	os	pecados	do	mundo.	Alcance	denção,	dava	incessantes	louvores	ao	Sevosso	povo	a	liberdade	que	deseja,	fique	nhor,	em	seu	nome	e	no	de	todos	os	satisfeita	vossa
justiça.	Proclame-se	a	paz	mortais.	Nesses	atos	passou	aquele	dia,	na	terra	para	os	homens	(Ez	34,25)	e	lhes	depois	que	os	anjos	a	trouxeram	de	volta	seja	franqueada	a	entrada	no	céu,	fechado	à	terra.	por	suas	culpas.	Veja	toda	carne	vossa	Lamento-me	sempre	de	minha	igsalvação	(Is	52,	10);	dêem-se	a	paz	e	a	norância	e	incapacidade	para	explicar
arjustiça	aquele	estreito	abraço	e	ósculo	canos	tão	elevados.	Se	os	doutos	e	grandes	que	Davi	desejava	(SI	84,11).	Tenhamos	letrados	não	o	poderão	fazer	adequanós,	os	mortais,	mestre,	guia,	redentor,	damente,	como	o	conseguirá	uma	pobre	e	chefe	a	conviver	conosco	(Is	30,	20).	vil	mulher?	Supra	minha	ignorância	a	luz	Chegue	finalmente,	meu
Deus,	o	dia	que	da	piedade	cristã	e	a	obediência	sirva	de	prometestes,	cumpram-se	vossas	pala-	desculpa	á	minha	ousadia.	37	Terceiro	Livro	-	Capítulo	8	DOUTRINA	QUE	ME	DEU	A	RAINHA	MARIA	SANTÍSSIMA	Gratidão	e	correspondência	às	graças	divinas	96.	Minha	filha	caríssima,	quão	distantes	estão	da	sabedoria	mundana,	as	adrniráveis	obras
que	o	poder	divino	comigo	realizou	preparando	a	Encarnaçâo	do	Verbo	eterno	em	meu	seio!	A	carne	e	o	sangue	não	os	podem	perscrutar.	Nem	sequer	os	anjos	e	os	mais	elevados	serafins,	por	si	mesmos,	poderiam	conhecer	mistérios	tão	ocultos	e	acima	da	ordem	da	graça	comum	das	demais	criaturas.	Tu,	minha	amiga,	louva	ao	Senhor	por	eles,	com
incessante	amor	e	agradecimento.	Não	sejas	remissa	para	compreender	a	grandeza	de	seu	divino	amor,	e	o	muito	que	faz	por	seus	íntimos	amigos,	desejando	levantá-los	do	pó	e	enriquecê-los	por	muito	modos.	Se	aprofundares	esta	verdade,	ela	te	incitará	à	gratidão	e	a	realizar	grandes	coisas,	dignas	defielesposa	e	filha.	Deus	ama	as	almas	generosas
97.	Para	te	dispores	e	animares,	advirto-te	que	ás	suas	escolhidas	diz	o	Senhor,	muitas	vezes,	aquelas	palavras:	Volta-te,	volta-te,	para	que	nós	te	contemplemos	(Cant	6,12).	Tanto	se	agrada	em	ver	seus	dons	nas	almas	que	escolhe	para	suas	delícias,	que	nelas	se	compraz	incomparavelmente	mais	do	que	o	pai	a	contemplar	muitas	vezes,	com	carinho,
o	filho	único	cheio	de	graça	e	beleza;	ou	mais	do	que	um	rei	admirando	bela	cidade	que	conquistou;	ou	do	que	o	artista	deleitando-se	em	sua	obra	prima;	ou	do	que	alguém	alegrando-se	com	o	amigo	que	muito	ama.	38	A	medida	que	as	almas	se	disprW.	e	progridem,	aumentam	também	os	vores	e	benevolência	do	Senhor.	Se	o	mortais	que	gozam	da	luz
da	fé	consegui^	sem	compreender	isso,	somente	por	este	prazer	do	Altíssimo	deveriam	não	apenas	evitar	o	pecado,	mas	realizar	grandes	obras	e	até	dar	a	vida	para	servir	e	amar	a	quem	é	tão	liberal	em	recompensar,	tornar	feliz	e	beneficiar.	Maria	agradou	a	Deus	mais	do	que	todas	as	criaturas	98.	Quando,	nesse	oitavo	dia	que	descreveste,	o	Senhor
do	céu	me	disse	aquelas	palavras;	volta-te	para	que	os	espíritos	celestes	me	contemplassem,	foi	tão	grande	o	prazer	de	Sua	Majestade,	que	excedeu	ao	agrado	e	complacência	que	lhe	causaram	todas	as	almas	santas	chegadas	ao	supremo	grau	de	perfeição.	Sua	benevolência	comprazeu-se	mais	em	mim	do	que	em	todos	os	apóstolos,	mártires,
confessores,	virgens	e	demais	santos.	Deste	agrado	e	aceitação	do	Altíssimo,	redundaram	tantas	moções	de	graças	e	participação	da	divindade	para	meu	espírito,	que	não	podes	compreender	nem	explicar	perfeitamente,	em	teu	estado	de	criatura	mortal.	Nã	o	obstante,	revelo-te	este	misterioso	segredo	para	louvares	a	Deus.	Esforça-te	para,	em	meu
nome	e	em	meu	lugar,	enquanto	te	durar	o	desterro	da	pátria,	estenderes	e	empregares	teu	braço	(Prov	31,	19)	em	realizar	grandes	coisas.	Assim	darás	ao	Senhor	o	agrado	que	de	ti	deseja,	agrado	que	deves	sempre	ter	em	vista,	para	alcançar	suas	graças	e	pedi-las,	com	perfeita	caridade,	para	ti	e	teu	próximo.	CAPÍTULO	9	PREPARAÇÃO	FINAL	DE
MARIA	SANTÍSSIMA	PARA	A	ENCARNAÇÂO.	CONCEDENDO-LHE	NOVAS	GRAÇAS	E	DONS,	O	ALTÍSSIMO	CONFIRMA-A	NO	TÍTULO	DE	RAINHA	DE	TODA	A	CRIAÇÃO.	posição	de	proximidade	a	Deus,	para	ser	As	imensas	distâncias	vencidas	pela	Mãe	sua.	Naquela	noite,	à	mesma	silenEncarnaçâo	ciosa	hora,	foi	chamada	pelo	Senhor,	99.	No
último	dos	nove	dias	que	o	como	se	disse	das	precedentes.	ResponAltíssimo	empregara	para,	mais	de	perto,	deu	a	humilde	e	prudente	Rainha:	Prepapreparar	seu	tabernáculo,	a	fim	de	santi-	rado	está	meu	coração	(SI	107,2),	Senhor	ficá-lo	com	sua	vinda	(SI	45,5),	determi-	e	Rei	altíssimo,	para	que	em	mim	se	cumnou	renovar	suas	maravilhas	e
multiplicar	pra	o	vosso	divino	beneplácito.	seus	sinais,	recapitulando	os	favores	e	beLogo	foi	levada	pelos	anjos,	em	nefícios	que	até	aquele	dia	comunicara	à	corpo	e	alma,	como	nos	dias	antecedentes,	princesa	Maria.	ao	céu	empíreo,	e	colocada	na	presença	De	tal	modo	operava	nela	o	Altís-	do	trono	real	do	Altíssimo.	Sua	Majestade	simo	que,	quando
tirava	de	seu	tesouro	a	pôs	a	seu	lado,	marcando-lhe	o	lugar	que,	coisas	antigas	(Mt	13,	52),	sempre	lhes	para	sempre,	teria	em	sua	presença.	Este	acrescentava	muitas	novas.	Esta	pro-	lugar	foi	o	mais	elevado	e	próximo	de	gressão	e	maravilhas	cabem	na	distância	Deus,	fora	do	que	estava	reservado	para	a	que	vai	entre	a	humilhação	de	Deus	fazer-
humanidade	do	Verbo.	Excedia,	sem	mese	homem	e	a	exaltação	de	uma	mulher	à	dida,	aos	dos	demais	bem-aventurados	reunidos.	dignidade	de	Mãe	sua.	Para	Deus	descer	ao	extremo	de	se	fazer	homem	não	pôde	nem	precisava	mudar,	porque	permanecendo	imutável	em	si,	Maria	conhece	toda	a	criação	em	pôde	unir	à	sua	pessoa	nossa	natureza.
conjunto	Mas,	para	uma	mulher	de	corpo	terreno	dar	sua	própria	substância,	com	a	qual	Deus	se	101.	Daquele	lugar,	viu	a	Divindaunisse	e	se	fizesse	homem,	parecia	neces-	de	por	visão	abstrativa,	como	nas	outras	sário	vencer	distância	infinita.	Em	conse-	vezes.	Ocultando-lhe	a	dignidade	de	Mãe	qüência,	a	sua	mesma	proximidade	com	de	Deus,
manifestou-lhe	o	Senhor	tão	alDeus	criaria	a	medida	da	distância	entre	tos	e	novos	mistérios	que,	por	sua	profunEla	e	todas	as	demais	criaturas.	didade	e	por	minha	ignorância,	sou	incapaz	de	os	explicar.	Viu	novamente	a	Lugar	de	Maria	junto	a	Deus	Divindade,	todas	as	coisas	criadas	e	muitas	possíveis	e	futuras.	As	corpóreas	fo100.	Chegou,	pois,	o
dia	no	qual	ram-lhe	reveladas	por	espécies	sensíveis,	Maria	santíssima	chegaria	à	máxima	dis-	como	se	as	tivera	presente	aos	sentidos	39	Terceiro	Livro	-	Capitulo	9	exteriores	e	como	se	as	percebesse	com	olhos	corporais.	Conheceu,	em	conjunto,	toda	a	estrutura	do	universo,	que	antes	havia	conhecido	em	partes,	e	as	criaturas	que	nele	existem,
distintamente,	como	se	as	tivera	presentes	em	uma	tela.	Viu	a	harmonia,	ordem,	conexão	e	dependência	que	todas	têm	entre	si	e	da	vontade	divina	que	as	cria,	governa	e	conserva,	cada	qual	em	seu	lugar	e	ser.	Viu	os	céus	e	estrelas,	os	elementos	com	seus	habitantes,	o	purgatório,	limbo,	inferno,	com	todos	os	que	viviam	naquelas	cavernas.	102.
Estando	a	divina	Senhora	ab¬	sorta	na	admiração	do	que	o	Altíssimo	lhe	revelava,	correspondendo-lhe	com	o	de¬	vido	louvor	e	glória,	disse-lhe	o	Senhor	Minha	escolhida	e	minha	pomba,	todas	as	criaturas	visíveis	que	contemplas	criei	com	tanta	diversidade	e	beleza,	e	conservo	com	minha	providência,	somente	pel0	amor	que	tenho	aos	homens.	De
todas	as	almas	que	até	agora	criei	e	que	até	o	fim	determinei	criar,	será	escolhido	um	grupo	Estando	a	Rainha	das	criaturas	em	lugar	que	ultrapassava	a	todas,	inferior	somente	a	Deus,	assim	também	foi	a	ciência	que	recebeu,	inferior	apenas	à	divina,	e	superior	a	tudo	o	que	é	criado.	defiéis.Serão	separados	e	lavados	no	sangue	do	Cordeiro	(Apoc
7,14)	que	tirará	os	pecados	do	mundo.	Estes	serão	ofrutoespecial	da	sua	redenção	e	gozarão	de	seus	e¬	feitos	por	meio	da	nova	lei	da	graça	e	sacramentos	que	nela	lhes	dará	seu	Reparador.	40	Os	escolhidos,	fruto	especial	da	redenção	Terceiro	Livro	-	Capítulo	9	Por	fim,	os	que	perseverarem	receberão	a	participação	de	minha	eterna	glória	e
amizade.	Para	estes	escolhidos,	principalmente,	criei	tantas	e	tão	maravilhosas	coisas.	Se	todos	quisessem	me	servir,	adorar	e	conhecer	meu	santo	nome,	de	minha	parte,	para	todos	e	para	cada	um	criaria	tantos	tesouros	e	os	ordenaria	para	sua	posse.	que	diziam:	"Mãe	de	Deus".	Ela,	porém,	ainda	não	os	compreendeu.	Os	espíritos	celestes,	que	os
entendiam,	admiravam-se	com	a	magnificência	do	Senhor	por	esta	ditosíssima	donzela,	bendita	entre	as	mulheres,	e	a	reverenciaram	e	veneraram	por	sua	legítima	Rainha	e	Senhora	de	toda	a	criação.	Os	anjos	reconhecem	Maria	por	sua	Maria	é	coroada	rainha	Rainha	e	Senhora	103.	Ainda	que	houvesse	criado	104.	Todos	estes	portentos	eram	uma	só
criatura	capaz	de	minha	graça	e	realizados	pelo	Altíssimo,	segundo	a	conveniente	ordem	de	sua	infinita	sabedoria.	Convinha	que,	antes	de	assumir	came	humana	no	virginal	seio	desta	Senhora,	os	cortezãos	deste	grande	Rei	reconhecessem	e	reverenciassem	Sua	Mãe	como	Rainha	e	Senhora.	Era	justo	e	conveniente	à	boa	ordem,	que	primeiro	Deus
afizesseRainha	e	depois	Mãe	do	Príncipe	das	eternidades,	pois	quem	havia	de	dar	à	luz	ao	Príncipe,	necessariamente	deveria	ser	Rainha,	reconhecida	pelos	vassalos.	Não	havia	inconveniente	que	os	anjos	já	tivessem	conhecimento	disso,	nem	era	preciso	que	lhes	fosse	oculto.	Para	honra	da	majestade	divina,	o	tabemáculo	escolhido	para	morada	sua
deveria	ser	preparado	e	enriquecido	com	todas	as	excelências	de	dignidade	e	perfeição,	sublimidade	e	magnificência	que	se	lhe	pudessem	comunicar,	sem	faltar	nenhuma.	Assim,	foi	pelos	anjos	reconhecida	e	honrada	como	Rainha	e	Senhora.	glória,	tomá-la-ia	senhora	de	toda	a	criação,	porque	tudo	isto	é	muito	menos	que	Semelhança	entre	Maria	e	o
Pai	eterno	fazê-la	participante	de	minha	amizade	e	felicidade	eterna.	105.	Para	rematar	sua	prodigiosa	Tu,	minha	Esposa,	és	minha	esco-	obra,	estendeu	o	Senhor	seu	braço	podelhida	e	achaste	graça	em	meu	coração.	roso	e,	diretamente,	renovou	o	espírito	e	Faço-te	senhora	de	todos	estes	bens,	dan-	potências	desta	grande	Senhora,	dandodo-te	o
domínio	sobre	eles.	Se	fores	espo-	lhe	novas	iluminações,	hábitos	e	qualidasa	fiel	como	desejo,	distribui-los-às	e	os	des,	cuja	grandeza	e	predicados	não	dispensarás	a	quem	nos	pedir	por	tua	in-	cabem	em	termos	terrestres.	Era	o	último	tercessão.	Para	isto	os	deposito	em	tuas	retoque	e	pincelada	nesta	viva	imagem	de	mãos.	Deus,	para	nela	e	dela	ser
feita	a	substânConsagrando	Maria	por	suprema	cia	da	qual	se	iria	vestir	o	Verbo	eterno,	Rainha	de	toda	a	criação,	a	santíssima	imagem	por	essência	(2Cor	4,	4)	do	Pai	Trindade	colocou-lhe	na	cabeça	uma	co-	eterno	efigurade	sua	substância	(Heb	1,	roa,	onde	estavam	gravados	caracteres	4).	41	Terceiro	Livro	-	Capítulo	9	Mais	do	que	o	de	Salomão,
ficou	este	templo	revestido,	por	dentro	e	por	fora,	do	ouro	puríssimo	(3	Reis,	6,30)	da	divindade,	sem	que	se	pudesse	nela	vislumbrar	um	átomo	sequer	de	descendente	terrena	de	Adão.	Ficou	toda	deificada	com	visos	de	divindade,	pois	tendo	o	Verbo	divino	que	sair	do	seio	do	eterno	Pai	para	descer	ao	de	Maria,	preparou-a	de	modo	que	houvesse	a
possível	semelhança	entre	a	mãe	e	o	pai.	Prodigiosa	humildade	de	Maria	106.	Não	me	ficam	novas	razões	para	explicar	(como	quisera)	os	efeitos	que	estes	favores	produziram	no	coração	de	nossa	grande	Rainha	e	Senhora.	Não	sendo	capaz	de	concebê-los	a	inteligência	humana,	como	chegarão	as	palavras	para	explicá-los?	O	que,	porém,	me	causa
maior	admiração,	pela	luz	que	me	foi	concedida	sobre	tão	elevados	mistérios,	é	a	humildade	desta	divina	mulher	e	a	porfia	entre	ela	e	o	poder	divino.	Raro	prodígio	e	milagre	de	humildade	é	ver	esta	donzela,	Maria	santíssima,	elevada	à	suprema	dignidade	e	santidade	depois	de	Deus,	humilhando-se	e	aniquilando-se	abaixo	de	todas	as	criaturas,	sem
lhe	vir	ao	pensamento	de	que	poderia	ser	mãe	do	Messias!	E,	não	apenas	isto.	Nem	sequer	se	julgou	algo	de	grande	ou	acima	do	que	se	considerava	(SI	130,1).	Não	se	elevaram	seus	olhos	e	seu	coração,	e	quanto	mais	era	exaltada	pelos	dons	do	Senhor,	tanto	mais	humilde	era	o	sentir	de	si	mesma.	Justo	foi,	certamente,	que	Deus	todo-poderoso
olhasse	sua	humildade	(Lc	1,48)	e	que	por	causa	desta	virtude,	todas	as	gerações	a	chamassem	feliz	e	bem-aventurada.	interesseiro	e	servil.	A	esposa	não	o	há	d	amar	e	temer	como	escrava,	nem	tampou,	co	servi-lo	pelo	salário.	Seu	amor	dever*	serfiliale	generoso,	exatamente	por	sabê\	Io	tão	rico	e	liberal.	Foi	por	amor	das	ali	mas,	que	criou	tanta
diversidade	de	ben$	visíveis	para	que	sirvam	a	quem	serve	a	Deus.	Acima	de	tudo,	a	esposa	deve	apre*	ciar	os	tesouros	escondidos	que	Ele	pre.	para	(SI	30,	20),	na	abundância	de	sua	doçura,	para	os	que	o	temem.	Quero	que	sejas	muito	agradecida	a	teu	Senhor	e	Pai	Esposo	e	Amigo,	sabendo	quão	ricas	sâo	as	almas	que	por	graça	chegam	a	ser
caríssimas	e	filhas	suas.	Pai	poderoso,	pre	parou	tantos	e	tão	diversos	bens	para	seus	filhos,	disposto	a	dar	tudo	para	um	só,	se	deles	tiver	necessidade.	Não	tem	justificativa	o	desamor	dos	homens	em	meio	de	tantas	razões	e	incentivos,	nem	desculpa	para	sua	ingratidão,	pois	conhecem	e	recebem	sem	medida	tantos	benefícios.	Agradecer	a	Deus	os
dons	concedidos	a	Maria	108.	Lembra-te,	pois,	caríssima,	que	não	és	estrangeira	na	casa	do	Senhor	(Ef	2,19),	a	santa	Igreja,	mas	de	sua	família,	entre	os	santos,	esposa	de	Cristo,	alimentada	com	seus	favores	e	carinhos.	Já	que	todos	os	tesouros	e	riquezas	do	esposo	pertencem	à	legítima	esposa,	considera	de	quanto	és	participante	e	senhora.	Goza,
pois,	de	todos,	como	membro	da	família,	e	zela	por	sua	honra	como	filha	e	esposa	tão	beneficiada.	Agradece	todas	as	coisas	como	se	o	Senhor	as	houvesse	criado	somente	para	ti.	Ama-o	e	reverencia-o	por	ti	e	pelo	próximo	a	quem	se	mostrou	tão	liberal.	Em	DOUTRINA	QUE	ME	DEU	A	tudo	isto	imita,	segundo	tuasfracasforças,	RAINHA	DO	CÉU	o	que
entendeste	que	Eu	fazia.	Sabe,	filha,	que	me	será	muito	agradável	engrandeceAmor	fiel	e	desinteressado	res	e	louvares	ao	Todo-poderoso	com	fervoroso	afeto,	pelas	graças	que	seu	poder	107.	Minha	filha,	não	é	digna	es-	me	concedeu	nesta	novena	e	que	superam	posa	do	Altíssimo	quem	lhe	tem	amor	qualquer	humana	ponderação.	42	CAPÍTULO	10	O
ARCANJO	SÃO	GABRIEL	É	ENVIADO	PELA	BEATÍSSIMA	TRINDADE	PARA	ANUNCIAR	À	MARIA	SANTÍSSIMA	QUE	FORA	ESCOLHIDA	PARA	MÃE	DE	DEUS.	A	Encarnaçâo	no	plano	divino	109.	Desde	infinitos	séculos	estavam	determinados,	embora	escondidos	no	segredo	da	eterna	Sabedoria,	o	tempo	e	hora	oportunos	para	ser	manifestado	na
carne	o	grande	mistério	de	piedade	(I	o	Tim	3,16),	justificado	pelo	espírito,	pregado	aos	homens,	revelado	aos	anjos	e	crido	no	mundo.	Chegou,	pois,	a	plenitude	dos	tempos	(Gal	4,4)	que,	apesar	de	conter	muitas	profecias	e	promessas,	estavam	demasiado	vazios.	Faltava-lhes	a	plenitude	de	Maria	santíssima,	por	cuja	vontade	e	consentimento	todos	os
séculos	teriam	seu	complemento:	o	Verbo	humanado,	passível	e	redentor.	Antes	dos	séculos	estava	predestinado	este	mistério	(l*Cor	2,7)	a	ser	realizado	no	tempo,	por	meio	de	nossa	divina	donzela.	Achandose	Ela	no	mundo,	não	deveria	ser	adiada	a	redenção	humana	e	a	vinda	do	Unigênito	do	Pai.	Deus	já	não	andaria,	provisoriamente,	em
tabernáculos	(2°Reis	7,6)	e	casas	alheias,	mas	habitaria	definitivamente	em	seu	templo	e	casa	própria,	antecipadamente	edifícada	e	enriquecida	a	suas	próprias	expensas	(l°Par	22,5),	mais	do	que	o	templo	de	Salomão	com	os	tesouros	de	seu	pai	Davi.	Chega	o	tempo	para	se	operar	o	mistério	110.	Na	plenitude	deste	tempo	preestabelecido,	o	Altíssimo



determinou	enviar	seu	Filho	unigênito	ao	mundo.	Conferindo	(a	nosso	modo	de	entender	e	falar)	os	decretos	de	sua	eternidade,	as	profecias	e	promessas	feitas	aos	homens	desde	o	princípio	do	mundo,	com	o	estado	e	santidade	a	que	elevara	Maria	santíssima,	achou	tudo	concorde	para	a	exaltação	de	seu	santo	nome.	Manifestaria	aos	santos	anjos	a
execução	de	sua	eterna	vontade,	e	por	eles	começaria	a	realizá-la.	Falou	Deus	ao	arcanjo	São	Gabriel	com	a	voz	ou	palavra	que	lhes	intima	sua	santa	vontade.	A	ordem	comum	usada	por	Deus	para	iluminar	seus	espíritos	é	começar	pelos	superiores,	os	quais,	por	sua	vez,	vão	transmitindo	essa	purificação	e	iluminação	aos	inferiores.	Assim	chega	aos
últimos	o	que	foi	revelado	aos	primeiros.	Desta	vez,	porém,	abriu	exceção,	porque	o	arcanjo	recebeu	diretamente	do	Senhor	a	embaixada	de	que	seria	investido.	O	arcanjo	S.	GABRIEL	é	encarregado	de	anunciar	o	mistério	à	Maria	111.	Ao	primeiro	sinal	da	vontade	divina,	São	Gabriel	atendeu	prontamente,	como	aos	pés	do	trono,	para	ouvir	o	ser
imutável	do	Altíssimo.	Declarou-lhe	Deus	a	mensagem	que	deveria	levar	a	Maria	santíssima,	com	as	próprias	palavras	que	o	anjo	deveria	empregar.	Deste	modo,	o	primeiro	autor	desta	embaixada	foi	o	próprio	Deus,	que	a	compôs	em	sua	mente	divina.	Desta,	passaram	ao	santo	arcanjo,	que	a	transmitiu	a	Maria	puríssima.	Juntamente	com	essas
palavras,	revelou	o	Senhor	ao	santo	príncipe	Gabriel	muitos	e	ocultos	sacramentos	sobre	a	Encarnaçâo.	A	santíssima	Trindade	mandou-o	anunciar	à	divina	donzela	que,	entre	as	43	Terceiro	Livro	-	Capítulo	10	mulheres,	tora	escolhida	para	Mie	do	Verbo	eterno:	que	o	conceberia	em	seu	virgtnal	seio,	por	obra	do	Espírito	Santo,	permanecendo	sempre
virgem;	e	tudo	o	mais	que	o	mensageiro	celeste	deveria	transmitir	à	sua	grande	Rainha	e	Senhora.	Todos	os	anjos	recebem	revelação	da	realização	do	mistério	112.	Em	seguida,	declarou	o	Senhor	aos	demais	anjos,	que	havendo	chegado	o	tempo	da	redenção	humana,	dispunha-se	para	descer	ao	mundo	sem	mais	demora.	Todos	tinham	presenciado	a
preparação	de	Maria	santíssima	para	a	suprema	dignidade	de	Mãe	sua.	Ouviram	os	espíritos	celestiais	a	voz	de	seu	Criador	e,	com	incomparável	gozo	e	ação	de	graças	pelo	cumprimento	de	sua	etema	e	perfeita	vontade,	cantaram	novos	cânticos	de	louvor,	repetindo	sempre	aquele	hino	de	Sião:	Santo,	Santo,	Santo,	ó	Senhor	Deus	de	Sabbaoth	(Is	6,
3).	Justo	e	poderoso	és	Senhor	Deus	nosso,	que	vives	nas	alturas	e	olhas	aos	humildes	da	terra	(SI	112,5).	Admiráveis	são	todas	as	tuas	obras,	altíssimos	os	teus	pensamentos.	São	Gabriel	arcanjo	113.	Com	singular	alegria,	obedeceu	o	príncipe	Gabriel	ao	divino	mandato,	e	desceu	do	supremo	céu	acompanhado	por	muitos	milhares	de	belíssimos	anjos
em	forma	visível.	A	figura	do	legado	angélico	era	de	jovem	garbosíssimo,	de	rara	beleza.	Seu	rosto	refulgente	emitia	raios	de	esplendor.	Semblante	grave	e	majestoso,	passos	serenos,	gestos	de	grande	compostura,	palavras	ponderadas	e	eficazes.	Entre	severo	e	aprazível,	apresentava	maior	deifícação	do	que	os	demais	que	até	aquele	dia	a	Senhora
vira	naquela	forma.	Trazia	diadema	de	singular	brilho,	e	suas	vestes	roçagantes	desprendiam	refulgência	fbrta-cor.	Engastada	no	peito,	uma	cruz	belíssima	que	representava	o	mistério	da	Encarnaçâo,	ao	qual	se	referia	sua	embaixada.	Todas	estas	circunstâncias	despertaram	mais	a	atenção	e	afeto	da	prudentíssima	Rainha.	44	Idade	de	Maria	114.
Este	celestial	exército,	com	seu	chefe	São	Gabriel,	dirigiu	o	vôo	pa»	a	habitação	de	Maria	santíssima,	em	Na	zaré,	cidade	da	província	da	Galiléia.	M	humilde	casa,	encaminharam-se	para	0	seu	aposento,	estreito	quarto,	despido	dos	adornos	que	os	mundanos	usam	para	encobrir	a	própria	miséria	e	privação	de	maiores	bens.	Tinha	a	divina	Senhora
nesta	ocasião,	catorze	anos	de	idade,	seis	meses	e	dezessete	dias.	Completara	anos	a	oito	de	setembro,	havendo-se	passado	os	seis	meses	e	dezessete	dias	até	aquele	em	que	se	operou	o	maior	dos	mistérios	que	Deus	realizou	no	mundo.	Retratofísicode	Maria	115.	O	talhe	desta	divina	Rainha	era	mais	alto	que	ordinariamente	têm	as	mulheres	nesta
idade.	Corpo	de	grande	elegância	e	perfeita	proporção.	O	rosto	oval,	gracioso,	moreno	claro,fronteespaçosa,	sobrancelhas	arqueadas.	Olhos	verde	escuros,	grandes	e	graves,	de	indizível	beleza	e	encanto.	Nariz	afilado,	boca	pequena	de	lábios	corados.	Nestes	dons	naturais	era	tão	bem	proporcionada	e	formosa,	como	jamais	o	foi	nenhuma	criatura
humana.	Contemplá-la	causava	ao	mesmo	tempo	alegria	e	reverência,	afeição	e	respeito.	Atraía	o	coração	e	o	detinha	em	suave	veneração.	Despertava	louvor	que	emudecia	ante	tantas	graças	e	perfeições.	Produzia	divinos	e	inexplicáveis	efeitos.	Enchia	o	coração	de	celestes	influxos	e	divinos	impulsos	para	Deus.	Oração	de	Maria	ao	receber	a
anunciação	do	anjo	116.	Seu	traje	era	humilde,	pobre	e	asseado,	de	cor	cinza	prateada,	composto	sem	vaidade,	com	suma	honestidade	e	modéstia.	Quando	se	aproximava	a	embaixada	celeste,	que	não	esperava,	encontrava-se	em	altíssima	contemplação	sobre	os	mistérios	que	o	Senhor	realizara	com	ela	durante	os	nove	dias	anteriores.	Tendo-lhe	o
Senhor	confirmado	(como	acima	dissemos,	n°94)	que	em	breve	seu	Unigênito	desceria	para	tomar	1	Terceiro	Livro	-	Capítulo	10	forrna	humana,	a	grande	Rainha,	confiante	nesta	palavra,	com	fervorosa	alegria,	renovava	seus	humildes	e	ardentes	afetos,	dizendo	em	seu	coração:	E	possível	ter	chegado	o	tempo	tão	feliz	em	que	o	Verbo	descerá	do	Pai
para	nascer	e	conviver	com	os	homens?	(Bar	3,38).	O	mundo	irá	possuí-lo	e	os	homens	ve-lo-ão	com	seus	olhos	corporais?	(Is	40,	5).	Despontará	aquela	luz	inacessível	para	iluminar	os	que	se	encontram	nas	trevas?	(Is	9,2).	Oh!	quem	merecerá	vê-lo	e	conhecê-lo?	Quem	beijará	a	terra	pisada	por	seus	divinos	pés!	Oração	de	Maria	117.	Céus	alegrai-vos
(SI	95,11),	console-se	a	terra,	e	todos	eternamente	O	louvem	e	bendigam;	pois	sua	felicidade	eterna	já	está	próxima.	Oh!	filhos	de	Adão,	sofredores	por	causa	do	pecado,	mas	sempre	obras	de	meu	Amado,	logo	erguereís	a	cabeça	e	sacudireis	o	jugo	de	vossa	antiga	servidão!	(Is	14,	25).	Aproxima-se	vossa	redenção,	e	já	vem	chegando	vossa	salvação!	Ó
anti-	gos	Pais	e	profetas,	com	todos	os	justos	que	esperam	no	seio	de	Abraão	detidos	no	limbo,	logo	chegará	vosso	desejado	e	prometido	redentor	(Ag	2,	8).	Exaltemo-lo	todos	e	cantemos	hinos	de	louvor!	Feliz	quem	vier	a	ser	serva	de	suas	servas!	Ditosa	a	que	for	escrava	daquela	que	Isaias	vaticinou	(Is	7,	14)	para	sua	Mãe.	Ó	Emanuel,	Deus	e	homem
verdadeiro!	Ó	chave	de	Davi	(	I	d	e	m	22,	22)	que	abrirá	os	céus!	Ó	sabedoria	eterna,	legislador	da	nossa	Igreja!	Vem,	vem,	Senhor	a	nós,	e	libertai	a	escravidão	de	teu	povo:	veja	toda	carne	(Id	40,	5)	tua	salvação.	118.	Nestes	atos,	de	súplica	e	de	outros	muitos,	que	palavras	não	conseguem	explicar,	encontrava-se	Maria	santíssima	na	hora	em	que
chegou	o	anjo	São	Gabriel.	Estava	puríssima	na	alma,	perfeitíssima	no	corpo,	nobilíssima	nos	pensamentos,	sublime	na	santidade,	cheia	de	graça,	toda	divinizada	e	agradável	aos	olhos	de	Deus.	Deste	modo,	45	Terceiro	Livro	-	Capítulo	10	pôde	ser	digna	Mãe	sua	e	eficaz	instrumento	para	atraí-lo	do	seio	do	Pai	ao	seu	virginal	ventre.
Elafoiopoderosoveículo	de	nossa	redenção,	a	qual	lheficamosdevendo	por	muitos	títulos.	Merece,	portanto,	que	todos	os	povos	e	gerações	(Lc	1,	48)	a	bendigam	e	eternamente	a	louvem.	No	capítulo	seguinte	direi	o	que	sucedeu	com	a	chegada	do	embaixador	celeste.	A	Encarnaçâo	se	opera	em	Maria	no	estado	ordinário	da	fé.	119.	Agora,	advirto
apenas	uma	coisa	digna	de	admiração:	para	receber	a	anunciação	do	santo	arcanjo,	e	para	a	realização	do	alto	mistério	que	se	ia	efetuar	nesta	divina	Senhora,	deixou-a	o	Senhor	no	estado	ordinário	das	virtudes,	como	disse	na	primeira	parte	(1).	Assim	dispôs	o	Altíssimo,	porque	este	mistério	deveria	se	realizar	como	sacramento	de	fé,	mediante	os
atos	desta	virtude,	em	conjunto	com	os	da	esperança	e	caridade.	Por	esta	razão,	o	Senhor	deixou-a	no	estado	ordinário	das	virtudes,	para	que	acreditasse	e	esperasse	nas	divinas	palavras.	Precedido	por	estes	atos,	aconteceu	o	que	direi	com	a	curteza	de	meus	termos	e	limitadas	razões.	A	grandeza	dos	mistérios	torna-me	pobre	delas	para	explicálos.
DOUTRINA	DA	RAINHA	E	SENHORA	DO	CÉU	Familiaridade	com	Deus	120.	Minhafilha,com	especial	interesse,	te	manifesto	agora	quanto	desejo	que	te	tornes	digna	do	trato	íntimo	e	familiar	com	Deus.	Prepara-te	para	isso	com	grande	cuidado	e	solicitude,	chorando	tuas	culpas,	esquecendo	e	renunciando	a	todas	as	coisas	visíveis,	de	modo	a	não
procurares	senão	Deus.	Para	isto	te	convém	pôr	em	prática	toda	a	doutrina	que	até	agora	te	dei,	e	o	mais	que	para	a	frente	eu	te	manifestar.	Eu	te	ensinarei	como	proceder	nesta	familiaridade	com	o	Senhor	e	com	os	favores	que	de	sua	benignidade	l.rf>677a717	receberes,	concebendo-o	em	teu	cora	pela	fé,	luz	e	graça	que	te	conceder^0	antes	não	te
dispuseres	de	acordo	com	que	te	admoesto,	não	alcançarás	o	currm	\	mento	de	teus	desejos,	nem	Eu	ofrutori	doutrina	que	dou	como	tua	mestra	Valor	do	ensinamento	de	Maria	121.	Já	que	achaste,	sem	o	mere*	cer,	o	tesouro	escondido	(Mat	13,	4^	45),	a	preciosa	pérola	de	meü	ensinamento	e	doutrina,	despreza	quanto	puderes	possuir,	para	só
adquirir	esta	jóia	de	inestimável	valor.	Com	ela	receberás	todos	os	outros	bens,	e	serás	digna	da	íntima	amizade	do	Senhor	e	de	sua	morada	eterna	em	teu	coração.	Em	troca	desta	grande	felicidade,	quero	que	morras	a	tudo	que	é	terrestre	e	ofereças	tua	vontade	penetrada	de	afetos	de	agradecido	amor.	Procurando	imitar-me,	$ê	tão	humilde,	até
persuadir-te	de	que	nada	vales,	nem	podes,	nem	mereces,	nem	sequer	és	digna	de	ser	aceita	por	escrava	das	servas	de	Cristo.	Humildade	122.	Lembra-te	como	Eu	estava	longe	de	imaginar	que	o	Altíssimo	me	destinava	à	dignidade	de	Mãe	sua,	na	própria	ocasião	em	que	me	prometera	sua	próxima	vinda	ao	mundo,	e	me	incitava	a	desejá-la	com	tão
ardente	amor.	Nas	vésperas	deste	maravilhoso	sacramento,	pareceu-me	que	morreria,	e	que	meu	coração	se	dissolveria	nestas	amorosas	ânsias,	se	a	divina	Providência	não	me	sustentasse.	Aliviava	meu	espírito	com	a	certeza	de	que	logo	desceria	do	céu	o	Unigênito	do	eterno	Pai.	Por	outro	lado,	minha	humildade	inclinava-se	a	recear	que	o	fato	de	Eu
viver	no	mundo,	retardaria	sua	vinda.	Considera,	pois,	caríssima,	os	segredos	de	meu	coração	e	que	exemplo	é	ele	para	ti	e	para	todos	os	mortais.	E,	porque	é	difícil	receber	e	escrever	tão	alta	sabedoria,	contempla-me	no	Senhor,	e	em	sua	divina	luz	meditarás	e	entenderás	minhas	ações	perfeitíssimas.	Imita-me	e	anda	em	minhas	pegadas.	CAPÍTULO
11	MARIA	SANTÍSSIMA	RECEBE	A	ANUNCIAÇÃO	DO	ANJO.	REALIZA-SE	O	MISTÉRIO	DA	ENCARNAÇÂO.	Dificuldade	da	escritora	em	noite	(Sab	18,14)	da	ignorância	dos	mortais.	Encontrava-se	toda	a	posteridade	de	escrever	o	mistério	Adão	sepultada	no	sono	do	esquecimento	123.	Na	presença	dos	habitantes	do	e	ignorância	de	seu	verdadeiro
Deus.	Não	céu	e	da	terra,	e	do	Deus	etemo	Criador	havia	quem	abrisse	a	boca	para	confessáuniversal,	quero	confessar	que	ao	tomar	a	lo	e	bendizê-lo,	salvo	alguns	poucos	denpena,	para	escrever	sobre	o	arcano	misté-	tre	seu	povo	escolhido.	O	resto	do	mundo	rio	da	Encarnaçâo,	perturbo-me:	des-	achava-se	no	silêncio	e	nas	trevas,	havenfalecem
minhas	fracas	forças,	emu-	do	transcorrido	a	longa	noite	de	quase	cindece-me	a	língua,	paralisa	meu	raciocínio,	co	mil	e	duzentos	anos.	Sucederam-se	os	pasmam	minhas	potências,	e	sentindo-me	séculos	e	neles	as	gerações,	cada	qual	no	totalmente	inibida,	com	a	inteligência	tempo	preestabelecido	pela	eterna	submersa,	volto-me	para	a	divina	luz
que	Sabedoria,	para	que	todos	pudessem	come	governa	e	instrui.	Nela	tudo	se	co-	nhecer	e	encontrar	seu	Criador,	pois	lhes	nhece	e	se	entende	claramente	sem	qual-	estava	tão	próximo	que	n'Ele	(At	18,	27¬	quer	engano.	Vejo	minha	incapacidade,	28)	tinham	vida	e	movimento.	Como,	popercebo	o	vácuo	das	palavras	e	a	limitação	rém,	não	chegara	o
claro	dia	da	luz	dos	termos	para	exprimir	os	conceitos	de	inacessível,	andavam	os	mortais	mais	ou	um	sacramento	que,	em	resumo,	encerra	menos	às	cegas,	sem	atinarem	com	a	o	próprio	Deus	e	a	maior	obra	e	maravilha	Divindade.	Desconhecendo-a	(Rom	1,	de	sua	onipotência.	Vejo,	neste	mistério,	23),	atribuíam-na	às	coisas	sensíveis	e	a	divina	e
admirável	harmonia	da	infinita	mais	vis	da	terra.	providência	e	sabedoria	com	que	o	ordenou	e	preparou	desde	a	eternidade.	Desde	a	criação	o	veio	encaminhando,	usando	de	As	operações	das	três	Pessoas	divinas	todas	as	suas	obras	e	criaturas	como	ajus-	no	mistério	da	Encarnaçâo	tados	meios	a	contribuírem	para	o	altíssimo	fim	de	sua	descida	ao
mundo	como	125.	Chegou,	portanto,	o	feliz	dia	Deus	e	homem.	em	que	o	Altíssimo,	não	levando	em	conta	os	longos	séculos	de	tão	profunda	ignorância	(At	17,	30),	determinou	manifestar-se	aos	homens	e	dar	princípio	à	Estado	da	humanidade	ao	tempo	da	redenção	do	gênero	humano,	assumindo	Encarnaçâo	a	natureza	humana	nas	entranhas	de	Maria
124.	Vejo	que,	para	descer	do	seio	santíssima,	preparada	para	este	mistério,	de	seu	Pai,	o	Verbo	etemo	aguardou	e	es-	como	se	disse.	Para	melhor	explicar	o	que	colheu	a	hora	propícia	da	silenciosa	meia-	dele	me	é	manifestado,	é	forçoso	antecipar	47	Terceiro	Livro	-	Capítulo	11	alguns	ocultos	sacramentos	sucedidos	antes	que	o	Unigênito	do	eterno
Pai	descesse	do	seu	seio.	Fica	suposto	que	entre	as	divinas	Pessoas,	conforme	ensina	a	fé,	não	há	desigualdade	de	sabedoria,	onipotência	e	demais	atributos,	como	tampouco	a	pode	haver	na	substância	da	divina	natureza.	Sendo	iguais	na	infinita	dignidade	e	perfeição,	também	o	são	nas	operações	chamadas:	"ad	extra",	porque	saem	de	Deus	para
produzir	alguma	criatura	ou	coisa	temporal.	Estas	operações	são	comuns	às	três	divinas	Pessoas;	são	feitas	pelas	três	enquanto	são	um	mesmo	Deus,	com	a	mesma	sabedoria,	entendimento	e	vontade.	Assim	como	o	Filho	sabe,	quer	e	faz	o	mesmo	que	o	Pai	sabe,	quer	e	faz;	também	o	Espírito	Santo	sabe,	quer	e	faz	o	mesmo	que	o	Pai	e	o	Filho.	O
Verbo	desce	do	céu	128.	Tudo	isto	(a	nosso	modo	de	entender)	passava-se	no	céu,	em	o	trono	da	Ssma.	Trindade,	antes	dofiatde	Maria	santíssima,	como	logo	direi.	No	momento	do	Unigênito	do	Pai	descer	a	suas	virginais	entranhas,	abalaram-se	os	céus	e	todas	as	criaturas.	Por	causa	de	sua	união	inseparável,	as	três	divinas	Pessoas	desceram	com	a
do	Verbo,	que	seria	a	única	a	encarnar.	Com	o	Senhor	e	Deus	dos	exércitos,	saíram	todos	os	da	celestial	milícia,	cheios	de	invencível	fortaleza	e	esplendor.	Não	era	necessário	abrir	caminho,	porque	a	Divindade	tudo	enche	e	está	em	todo	o	lugar,	não	podendo	ser	por	nada	estorvada.	Apesar	disto,	os	céus	materiais,	respeitando	o	seu	Criador,	fizerem-
lhe	reverência	e	abriram-se	os	onze	(1)	com	os	elementos	inferiores.	As	estrelas	renovaram	sua	luz,	a	lua,	o	sol	e	demais	planetas	apressaram	o	curso	em	homenagem	ao	seu	Criador,	e	para	se	acharem	presentes	à	maior	de	suas	obras	e	maravilhas.	Petições	do	Verbo	a	favor	dos	homens	126.	Com	esta	união	inseparável,	as	três	Pessoas	realizaram	a
Encarnaçâo	num	mesmo	ato,	embora	somente	a	pessoa	do	Verbo	haja	assumido	a	natureza	humana,	unindo-a	a	Si	hipostaticamente.	Por	isto,	dizemos	que	o	Filho	foi	enviado	pelo	eterno	Pai,	de	cujo	entendimento	procede,	e	que	o	Pai	o	enviou	por	obra	do	Espírito	Santo,	que	interveio	nesta	missão.	Antes	de	sair	do	seio	do	Pai,	descer	dos	céus	e	vir
encarnar-se	no	mundo,	a	pessoa	do	Filho	fez,	naquele	divino	consistório,	um	pedido:	Em	nome	da	humanidade,	à	qual	iria	unir	sua	Pessoa,	apresentou	seus	merecimentos	previstos	para,	mediante	eles,	ser	concedido	a	todo	gênero	humano	a	redenção	e	perdão	dos	pecados,	pelos	quais	satisfaria	ajustiça	divina.	Pediu	o	fiat	da	santíssima	vontade	do	Pai
que	o	enviava,	aceitando	o	resgate	Poucas	pessoas	perceberam	a	vinda	por	meio	de	suas	obras,	paixão	santíssima	do	Verbo	ao	mundo	e	dos	mistérios	que	desejava	realizar	em	a	nova	Igreja	e	lei	da	graça.	129.	Não	perceberam	os	mortais	esta	comoção	e	novidade	das	criaturas,	tanto	por	haver	acontecido	à	noite,	como	porque	Deus	queria	manifestá-la
apenas	A	redenção	universal	aos	anjos.	Com	nova	admiração	louva127.	Aceitou	o	etemo	Pai	esta	pe-	*	ram-no,	conhecendo	tão	ocultos	como	vetição	e	méritos	previstos	do	Verbo,	concedeu-lhe	quanto	pedira	para	os	mortais,	e	í	-	onze	céus	'	'	48	1	confiou-lhe	sua	herança,	os	escolhidos	e	predestinados.	Por	isto,	disse	Cristo	nosso	Senhor,	por	São	João
(28,	9),	que	não	ti*	nham	perecido	os	que	o	Pai	lhe	dera,	pojs	guardara	a	todos	(idem	18,12)	exceto	Ju¬	das,	ofilhoda	perdição.	Disse	ainda,	noutra	ve/,	que	ninguém	arrebataria	de	suas	mãos,	nem	de	seu	Pai,	uma	só	de	suas	ovelhas	(idem	10,28).	O	mesmo	valeria	para	todos	os	nascidos,	se	cooperassem	para	merecer	a	eficácia	da	Redenção,	sufi.
ciente	para	todos.	Ninguém	seria	excluído	pela	divina	misericórdia,	se	por	meio	do	Redentor	a	quisesse	aceitar.	Terceiro	Livro	-	Capítulo	11	ncráveis	mistérios	escondidos	aos	ho-	mente	quando	Cristo	morreu	na	Cruz	é	mens,	que	estavam	longe	de	tais	maravi-	que	souberam,	com	certeza,	que	Ele	era	lhas	e	admiráveis	benefícios.	Por	então,	Deus	e
homem	verdadeiro,	como	nessa	somente	os	anjos	estavam	incumbidos	de	passagem	explicaremos.	dar	por	eles	glória,	louvor	e	veneração	ao	Criador.	Apenas	no	coração	de	algunsjustos,	infundiu	o	Altíssimo,	naquela	hora,	S.	Gabriel	na	presença	de	Maria	particular	moção	de	extraordinário	júbilo.	Sentindo-a,	conceberam	novos	e	grandes	131.	Passo	a
narrar	como	o	Altísconceitos	do	Senhor.	Alguns	foram	inspi-	simo	realizou	este	mistério.	Acomparados,	suspeitando	que	tal	novidade	seria	nhado	de	inumeráveis-	anjos	em	forma	talvez	efeito	da	vinda	do	Messias	para	sal-	humana	visível,	de	refulgente	e	incompavar	o	mundo.	Todos,	entretanto,	guarda-	rável	beleza,	São	Gabriel	arcanjo,	na	forram
silêncio,	pois	cada	qual	imaginava	ter	ma	que	disse	no	capítulo	passado	(3),	sido	o	único	a	sentir	tais	novidades	e	pen-	entrou	no	aposento	onde	rezava	Maria	samentos.	Tudo	era	assim	disposto	pelo	santíssima.	Era	quinta-feira,	pelas	sete	hopoder	divino.	rasdatarde,aocairdanoite.	Viu-oadivina	Princesa	dos	céus	e	olhou-o	com	grande	modéstia	e
retraimento,	apenas	o	necessário	para	reconhecê-lo.	Vendo	que	era	um	Efeitos	na	criação	no	limbo	e	no	anjo	do	Senhor,	quis	fazer-lhe	reverência.	inferno	Não	lho	permitiu	o	santo	Príncipe,	mas	ele	é	lhe	fez	profunda	vênia	como	à	Rai130.	Houve	renovação	e	mudança	nhaque	Senhora,	em	quem	adorava	os	divitambém	nas	demais	criaturas.	As	aves
agi-	nos	emistérios	Criador.	Além	disso,	taram-se	com	cantos	e	alvoroço	ex-	estava	ciente	que,dodesde	dia,	mudatraordinário.	As	árvores	e	plantas	vam-se	os	antigos	temposesse	e	o	costume	melhoraram	seus	frutos	e	fragrâncias	e	to-	homens	adorarem	(4)	os	anjos,	como	o	dos	fez	das	as	demais	criaturas,	respectivamente,	Abraão	(Gn	28,2).	Elevada	a
natureza	huforam	reanimadas	com	alguma	oculta	muna	pessoa	do	Verbo,	à	dignidade	di-.	dança.	A	maior	comoção,	porém,	foi	a	dos	mana,	ficavam	os	homens	adotados	por	Pais	e	Santos	que	estavam	no	limbo.	O	vina,	filhos	seus	e	companheiros	ou	irmãos	dos	arcanjo	São	Miguel	foi	enviado	para	lhes	anjos.	Assim	a	São	João	(Apoc	19,	transmitir	a	feliz
notícia	que	muito	os	con-	10)	aquele	anjodisse	que	também	não	consensolou,	deixando-os	repletos	de	júbilo	e	tiu	em	ser	adorado	pelo	Evangelista.	louvores.	Somente	para	o	inferno	houve	novo	pesar	e	dor.	Ao	descer	das	alturas	o	Verbo	eterno,	sentiram-se	os	demônios	ar-	Saudação	do	arcanjo.	rastados	pela	impetuosa	força	do	poder	di-	Perturbação
da	Virgem.	vino,	como	ondas	do	mar,	e	precipitados	no	fundo	daquelas	tenebrosas	cavernas,	132.	Saudou	o	santo	Arcanjo	à	sua	sem	poderem	resistir	nem	se	levantar.	De-	e	nossa	Rainha,	dizendo-lhe:	"Ave,	cheia	pois	que	lhes	permitiu	a	vontade	divina,	de	graça	(Lc	1,	28),	o	Senhor	é	contigo,	saíram	e	percorreram	o	mundo,	in-	bendita	és	tu	entre	as
mulheres".	Pervestigando	se	haveria	alguma	novidade	turbou-se,	sem	agitação,	a	mais	humilde	para	justificar	o	que	haviam	sofrido.	Não	das	criaturas,	ao	ouvir	esta	singular	saupuderam,	contudo,	suspeitar	a	causa,	ain-	dação	do	anjo.	da	que	tivessem	feito	alguns	conciliábulos	foram	as	causas	desta	perturpara	descobri-la.	O	poder	divino	ocultou-
bação.	Duas	a	profunda	humildade	lhes	o	mistério	da	Encarnaçâo	e	o	modo	com	quePrimeira,	se	reputava	inferior	a	todos	os	como	Maria	santíssima	concebera	o	Verbo,	conforme	adiante	veremos	(2).	So-	3-n°113	2-n°326	'	4	-	Aqui	como	em	outras	passagens,	"adoração"	significa	profunda	veneração.	Não	se	confunda	com	a	adoração	de	latria,	devida
só	a	Deus.	(Nota	da	Tradutora)	49	Terceiro	Livro	-	Capítulo	11	mortais.	Julgar	de	si	tão	baixamente	e	ser	zer-vos	mãe.	O	Espírito	Santo	virá	sobre	saudada	como	bendita	entre	todas	as	mu-	vós,	a	força	do	Altíssimo	vos	fará	sombra	lheres,	causou-lhe	surpresa.	A	segunda	para	de	vós	nascer	o	Santo	dos	santos,	qüè	causa	foi	porque,	enquanto	ouvia	e
pon-	se	chamará	Filho	de	Deus.	Sabei	que	vo$derava	interiormente	a	saudação,	recebeu	sa	prima	Isabel	(Lc	1,36),	em	sua	velhice	do	Senhor	inteligência	de	que	a	escolhera	estéril,	também	concebeu	um	filho	parasuaMãe.Istoaperturboumuitomais,	encontrando-se	no	sexto	mês	da	con»	por	causa	do	conceito	que	de	si	formara.	cepção,	porque	nada	é
impossível	para	Por	causa	desta	perturbação	o	anjo	Deus.	Quem	faz	conceber	e	dar	à	luz	a	prosseguiu,	declarando-lhe	a	ordem	do	estéril,	pode	fazer	que	vós,	Senhora,	cheSenhor:	"Não	temas,	Maria,	porque	gueis	a	ser	Mãe,	ficando	sempre	Virgem	achaste	graça	diante	do	Senhor	(Lc	1,	cem	vossa	grande	pureza	ainda	mais	con30,	31,	32);	conceberás
um	filho	em	teu	sagrada.	Ao	Filho	que	vos	nascer,	De	seio,	dá-lo-às	àluze	lheporás	o	nome	de	dará	o	trono	de	seu	pai	Davi;	e	seu	reino	Jesus;	Ele	será	grande,	será	chamado	Fi-	será	eterno	na	casa	de	Jacó	(Lc	1,32).	N	lho	do	Altíssimo".	E	o	mais	que	disse	o	ignorais,	Senhora,	a	profecia	de	Isaias	(	santo	Arcanjo.	14)	que	uma	Virgem	conceberá	e	terá	um
filho	que	se	chamará	Emanuel,	que	quer	Maria	expõe	ao	anjo	seu	compromisso	dizer	Deus	conosco.	Esta	profecia	infalíde	perpétua	virgindade	vel	se	cumprirá	em	vossa	pessoa.	Conheceis	também	o	grande	mistério	da	visão	133.	Entre	todas	as	criaturas,	so-	de	Moisés:	a	sarça	ardente	(Ex	3,2)	sem	mente	nossa	prudentíssima	e	humilde	se	consumir
pelo	fogo,	significando	as	Rainha	foi	capaz	de	avaliar	devidamente	duas	naturezas,	divina	e	humana.	Esta	não	tão	prodigioso	sacramento:	e	porque	será	aniquilada	pela	divina,	como	não	será	compreendeu	sua	grandeza,	dignamente	violada	a	virginal	pureza	da	Mãe	do	Messe	admirou	e	perturbou.	Voltou,	porém,	sias,	que	o	conceberá	e	dará	à	luz.
Lemseu	humilde	coração	ao	Senhor	que	nada	brai-vos	também,	Senhora,	da	promessa	lhe	podia	recusar	e,	em	silêncio,	pediu-lhe	feita	por	nosso	etemo	Deus	ao	patriarca	nova	luz	e	assistência	para	se	orientar	em	Abraão	(Gn	15,16),	que	depois	do	catitão	ingente	empreendimento.	veiro	de	sua	posteridade	no	Egito,	na	quarComo	disse	no	capítulo
passado	ta	geração	voltariam	a	esta	terra.	O	(5)	ao	se	realizar	este	mistério,	deixou-a	mistério	desta	promessa	consistia	em	que	o	Altíssimo	no	estado	comum	da	fé,	espe-	nesta	quarta	geração	(6),	por	vosso	rança	e	caridade,	suspendendo	outros	gê-	intermédio,	Deus	humanado	resgataria	neros	de	favores	e	elevações	interiores,	toda	a	linguagem
humana	da	tirania	do	dequefreqüentemente,ou	continuamente,	mônio.	recebia.	A	escada	que	Jacó	viu	em	sonhos	Nestas	disposições,	respondeu	a	(Gn	28,13)	foi	clara	figura	do	caminho	São	Gabriel	o	que	narra	São	Lucas	(1,24):	real	que	o	Verbo	etemo	em	carne	humana	Como	sucederá	isto	de	conceber	e	ter	um	abriria	para	os	mortais	subirem	ao	céu,
e	filho,	se	não	conheço	varão,	nem	o	posso	os	anjos	descerem	à	terra.	A	esta	desceria	conhecer?	Ao	mesmo	tempo,	expunha	in-	o	Unigênito	do	Pai	para	conviver	com	os	teriormente	ao	Senhor	o	voto	de	castidade	homens	e	comunicar-lhes	os	tesouros	de	que	fizera,	e	o	desposório	que	com	Ele	sua	divindade,	concedendo-lhes	a	particicelebrara.	pação
nas	virtudes	e	perfeições	de	seu	ser	imutável	e	etemo.	Esclarecimento	do	anjo	134.	Respondeu-lhe	o	príncipe	6	•	À	margem	de	seu	autógrafo,	Sor	Maria	de	Jesus	São	Gabriel	(Lc	1,	35):	Senhora,	sem	acrescentou	o	seguinte:	"O	mistério	desta	quarta	geração	do	fato	de	existirem	quatro	espécies	de	gerações	conhecer	varão	é	fácil	ao	poder	divino	fa-
procede	l1	a	de	Adão,	sem	pai	nem	mãe;	2'	a	de	Eva,	sem	mâe;	31	5-ri»	119	50	a	concepção	de	pai	e	mãe	comum	a	todos;	4*	de	mãe	sem	pai,	que	é	a	de	Jesus	Cristo,	nosso	Senhor."	Terceiro	Livro	-	Capitulo	11	Maria	reflete	na	magnitude	do	mistério	135.	Com	estas	e	muitas	outras	razões,	procurou	o	Embaixador	celeste	desvanecer	a	perturbação	de
Maria	santíssima.	Seus	argumentos	se	resumiam	à	fé	nas	antigas	promessas	e	profecias	da	Escritura,	e	no	infinito	poder	do	Altíssimo.	Todavia,	como	a	Senhora	excedia	aos	próprios	anjos	em	sabedoria,	prudência	e	santidade,	prorrogava	a	resposta	para	dála	com	a	justeza	com	que	a	deu.	Foi	tal	como	convinha	ao	maior	dos	mistérios	e	sacramentos	do
poder	divino.	Ponderou	esta	grande	Senhora	que	de	sua	resposta	dependia	o	desempenho	da	santíssima	Trindade	no	cumprimento	de	suas	promessas	e	profecias,	o	mais	agradável	e	aceitável	sacrifício	de	quantos	lhe	haviam	sido	oferecidos.	Dependia	a	abertura	das	portas	do	paraíso,	a	vitória	sobre	o	inferno,	a	redenção	de	todo	gênero	humano.
Dependia	a	satisfação	e	desagravo	da	justiça	divina,	a	fundação	de	nova	lei	da	graça,	a	glória	dos	homens,	o	gozo	dos	anjos,	e	tudo	quanto	significa	a	encarnaçâo	do	Unigênito	do	Pai,	ao	tomar	forma	de	servo	(Filp	2,	7)	em	suas	virginais	entranhas.	à	luz,	fora	de	si	mesmo.	Deste	modo,	ficamos	devendo	este	benefício	à	nossa	Reparadoca,	a	Mãe	da
sabedoria.	Resposta	da	Virgem	137.	Esta	grande	Senhora	considerou	profundamente	o	extenso	campo	(Prov	31,	16)	da	dignidade	de	Mãe	de	Deus,	para	comprá-lo	com	umfiat.Revestiu-se	de	fortaleza	(Prov	31,17-18)	sobrehumana,	experimentou	e	viu	quão	boa	era	a	negociação	e	comércio	com	a	divindade.	Compreendeu	os	caminhos	de	seus	ocultos
favores,	adomou-se	de	fortaleza	e	formosura.	Refletiu	consigo	e	com	Gabriel,	o	embaixador	celeste,	a	grandeza	de	tão	sublimes	e	divinos	sacramentos.	Plenamente	consciente	do	que	representava	a	embaixada	que	recebia,	seu	puríssimo	espírito	foi	absorto	e	elevado	em	admiração,	reverência	e	intensíssimo	amor	de	Deus.	Com	a	força	destes
soberanos	afetos,	e	efeito	conatural	deles,	foi	seu	castíssimo	coração	apertado	com	tal	intensidade	que	destilou	três	gotas	de	sangue	puríssimo.	Delas	se	realizou,	no	órgão	natural,	a	concepção	do	corpo	de	Cristo,	Senhor	nosso,	pela	virtude	do	Espírito	Santo.	Deste	modo,	a	matéria	para	a	formação	da	humanidade	santíssima	do	Verbo	e	de	nossa
redenção,	real	e	verdadeiramente	foi	administrada	pelo	Coração	de	Maria	puríssima,	à	força	de	amor.	Ao	mesmo	tempo,	com	humildade	jamais	devidamente	encarecida,	inclinando	um	pouco	a	cabeça	e	de	mãos	postas,	pronunciou	aquelas	palavras	que	foram	o	princípio	de	nossa	redenção:	"Eis	a	escrava	do	Senhor,	faça-se	em	mim	segundo	a	tua
palavra"	(Lc	1,	38).	Maria	teve	perfeita	consciência	do	que	significava	a	Encarnaçâo	136.	Grande	maravilha,	certamente,	e	digna	de	nossa	admiração,	é	que	todos	estes	mistérios	e	os	que	cada	um	encerra,	fossem	pelo	Altíssimo	confiados	às	mãos	de	uma	humilde	donzela,	e	que	ficassem	dependendo	do	seufiat.Não	foi	sem	acerto	que	os	remeteu	à
sabedoria	e	fortaleza	desta	Mulher	forte	(Prov	31,11),	pois	os	tratou	com	tal	magnificência	e	elevação	que	não	decepcionou	a	confiança	que	nela	depositou.	As	obras	que	ficam	em	Deus	Opera-se	a	Encarnaçâo	do	Filho	de	não	necessitam	da	cooperação	de	criatu-	Deus	ras,	nem	Deus	a	espera	para	operar	ad	intra.	Diferentes	são	as	obras	contingentes
138.	Ao	pronunciar	este	"faça-se",	ad	extra,	das	quais	a	maior	e	mais	ex-	tão	doce	aos	ouvidos	de	Deus	e	tão	feliz	celente	foi	Deus	fazer-se	homem.	Não	para	nós,	num	instante	realizaram-se	quaquis	executá-la	sem	a	cooperação	de	Ma-	tro	coisas:	primeira,	a	formação	do	corpo	ria	santíssima,	dada	com	livre	consenti-santíssimo	de	Cristo,	Senhor	nosso,
damento.	Com	Ela	e	por	Ela,	colocou	este	quelas	três	gotas	de	sangue	administradas	complemento	a	todas	as	obras	que	trouxe	pelo	coração	de	Maria	santíssima;	segun51	Terceiro	Livro	-	Capítulo	11	da,	a	criação	da	alma	santíssima	do	Senhor,	criada	como	as	demais;	terceira,	união	da	alma	ao	corpo,	compondo-se	sua	humanidade	perfeitíssima;
quarta,	a	divindade,	na	pessoa	do	Verbo,	uniu-se	com	a	humanidade	e	num	suposto	ficou	realizada	a	Encarnaçâo	e	formado	Cristo,	Deus	e	homem	verdadeiro,	Senhor	e	Redentor	nosso.	Isto	sucedeu	a	25	de	março,	sextafeira,	ao	romper	da	aurora,	na	mesma	hora	em	que	foi	formado	nosso	primeiro	pai	Adão.	Foi	no	ano	de	cinco	mil,	cento	e	noventa	e
nove	da	criação	do	mundo,	confonne	o	cômputo	que	a	Igreja	romana,	dirigida	pelo	Espírito	Santo,	consignou	no	Martirológio.	Havendo	perguntado,	por	ordem	da	obediência,	foi-me	declarado	que	esta	contagem	é	verdadeira	e	certa.	De	acordo	com	isto,	o	mundo	foi	criado	pelo	mês	de	março.	Sendo	todas	as	obras	do	Altíssimo	perfeitas	e	completas	(Dt
32,4),	as	plantas	e	as	árvores	saíram	de	sua	mão	com	frutos,	e	sempre	os	teriam	sem	os	perder	se	o	pecado	não	houvesse	alterado	toda	a	natureza,	como	direi	em	outro	tratado,	se	for	vontade	do	Senhor.	Deixo-o	agora,	por	não	pertencer	a	este.	Cristo	no	seio	de	sua	Mãe	139.	No	mesmo	instante	em	que	o	Todo-poderoso	celebrou	as	núpcias	da	união
hipostática,	no	tálamo	virginal	de	Maria	santíssima,	foi	a	divina	Senhora	elevada	à	visão	beatífica.	Na	divindade	em	que	se	lhe	manifestou,	intuitiva	e	claramente,	conheceu	altíssimos	sacramentos	de	que	falarei	no	capítulo	seguinte.	Foi-lhe	particularmente	revelado	o	segredo	das	cifras	daquele	ornato	que	recebeu,	e	foi	descrito	no	capítulo	7	(7),	e
também	as	trazidas	pelos	seus	anjos.	O	divino	infante	ia	crescendo	no	útero	naturalmente,	como	os	demais	homens,	alimentado	pela	substância	e	sangue	da	Mãe	santíssima.	Estava,	todavia,	mais	livre	e	isento	das	imperfeições	que	os	demais	filhos	de	Adão	sofrem	nesse	es	7	-	n°	82;	F	parte	n°	208,	364,	365	tado.	Algumas,	acidentais,	que	nào	per
tencem	à	substância	da	geração	e	são	efeí	tos	do	pecado,	não	atingiram	a	Imperatriz	do	céu.	Também	não	tinha	as	imperfeitas	superfluidades,	que	nas	mulheres	sào	naturais	e	comuns,	e	das	quais	as	crianças	se	formam,	sustentam	e	desenvolvem	Faltando-lhe	a	matéria	da	natureza	contaminada	das	descendentes	de	Eva,	a	Se¬	nhora	administrava-a
exercitando	atos	heróicos	de	virtudes,	especialmente	de	caridade.	Visto	que	as	operações	fervorosas	da	alma	e	os	afetos	amorosos	alteram	naturalmente	os	humores	e	o	sangue,	a	divina	Providência	encaminhava-as	ao	sustento	do	divino	Infante.	Deste	modo,	a	humanidade	de	nosso	redentor	era	naturalmente	alimentada	e	sua	divindade	recreada	com
a	complacência	de	sublimes	virtudes.	Assim,	para	a	formação	do	corpo	de	Cristo,	Maria	santíssima	administrou,	ao	Espírito	Santo,	sangue	puro,	limpo,	como	concebido	sem	pecado,	e	livre	de	suas	conseqüências.	O	imperfeito	e	impuro,	com	que	as	outras	mães	alimentam	seus	filhos,	era	na	Rainha	do	céu	o	mais	puro,	substancial	e	delicado,
comunicado	sob	a	ação	de	afetos	de	amor	e	das	demais	virtudes.	Outro	tanto	acontecia	com	o	alimento	que	a	divina	Rainha	tomava.	Sabendo	que,	sustentando-se,	alimentava	ao	Filho	de	Deus	e	seu,	enquanto	comia	realizava	sublimes	atos	espirituais.	Admiravam-se	os	espíritos	angélicos,	vendo	ações	tão	comuns	com	tão	soberanos	realces	de
merecimento	e	agrado	para	o	Senhor.	Maria,	templo	da	Ssma.	Trindade	140.	De	posse	da	maternidade	divina,	ficou	esta	Senhora	com	tais	privilégios	que,	quanto	disse	até	agora	e	direi	para	a	frente,	não	chega	a	ser	a	mínima	parte	de	suas	excelências.	Impossível	explicar	com	palavra,	o	que	o	entendimento	não	consegue	devidamente	conceber,	nem
os	mais	doutos	e	sábios	encontrariam	termos	adequados	para	traduzir.	Os	humildes	que	entendem	a	arte	do	amor	divino	compreenderão,	através	de	luz	infiisa	e	pelo	sabor	interior	com	que	se	percebem	tais	sacramentos.	Terceiro	Livro	-	Capítulo	11	Ficou	Maria	santíssima	transfor-	em	atos	de	viva	fé	e	amor,	pois	tudo	deves	mada	em	céu,	templo	e
habitação	da	san-	a	tal	Rei	e	Senhor	que	se	dignou	vir	a	ti,	tíssima	Trindade,	elevada	e	deificada	pela	quando	ainda	não	podias	procurá-lo	e	nova	e	especial	presença	da	divindade	em	muito	menos	possuí-lo.	seu	seio	puríssimo.	Também	sua	humilde	O	homem	só	se	satisfaz	com	Deus	morada	e	oratórioficaramconsagrados	como	santuários	do	Senhor.	Os
espíritos	142.	Tudo	quanto	este	Senhor	te	celestiais,	testemunhas	desta	maravilha,	pode	dar,	fora	de	Si	mesmo,	te	parecerá	contemplando-a	exaltavam	o	Onipotente	bastante	se	considerares	as	coisas	apenas	com	indizível	júbilo	e	novos	cânticos	de	humanamente,	sem	te	elevares	às	supelouvor.	Juntamente	com	a	felicíssima	Mãe	riores.	Não	deixa	de
ser	verdade	que	da	O	bendiziam,	no	próprio	nome	e	no	do	mão	de	tão	eminente	Rei,	qualquer	dádiva	gênero	humano	que	ainda	ignorava	o	é	digna	de	estimação.	Se,	porém,	conhemaior	de	seus	benefícios	e	misericórdias.	ceres	a	Deus	com	luz	sobrenatural	e	souberes	que	te	fez	capaz	de	sua	divindade,	então	verás	que	se	Deus	não	se	der	a	ti,	todo	o
resto	da	criação	será	nada	e	sem	DOUTRINA	DA	SANTÍSSIMA	valor.	Somente	a	posse	de	tal	Deus,	tão	RAINHA	MARIA	amoroso	e	amável,	poderoso,ricoe	suave,	te	poderá	alegrar	e	sossegar.	Pois,	sendo	mfinito,	digna-se	humilhar-se	até	tua	baiCristo	encarnou-se	para	xeza	para	elevar-te	do	pó,	enriquecer	tua	cada	um	de	nós	pobreza	e	fazer	contigo
ofício	de	pastor,	141.	Minhafilha,vejo-te	admira-	pai,	esposo	e	amigo	fidelíssimo.	da,	e	com	razão,	por	teres	conhecido	com	nova	luz	o	mistério	pelo	qual	a	divindade	se	humilhou	a	unir-se	com	a	natureza	hu-	A	verdadeira	ciência	mana,	no	seio	de	uma	pobre	donzela	como	eu.	Quero,	caríssima,	que	ponderes	aten143.	Atende,	pois,	minhafilha,em
tamente	que	Deus	se	humilhou	descendo	teu	interior	as	conseqüências	desta	veràs	minhas	entranhas	tanto	para	ti,	quanto	dade.	Pondera	bem	o	dulcíssimo	amor	para	mim.	O	Senhor	é	infinito	em	miseri-	deste	grande	Rei	para	contigo:	sua	fidelicórdia	e	seu	amor	não	tem	limites.	De	tal	dade,	seus	carinhos	e	delicadezas,	os	bemodo	atende	e	assiste
qualquer	alma	que	nefícios	que	te	faz,	os	trabalhos	que	te	O	recebe,	e	se	recreia	com	ela,	como	se	confia.	Acendeu	em	teu	coração	a	luz	da	fosse	a	única	que	criara	e	somente	por	ela	divina	ciência	para	conheceres	a	infinita	se	houvesse	feito	homem.	Por	esta	razão,	grandeza	de	seu	ser,	o	admirável	e	a	veradeves	te	considerar	sozinha	no	mundo,
cidade	de	suas	obras	e	de	seus	mais	oculpara	agradecer,	de	todo	teu	coração,	a	vin-	tos	mistérios,	e	o	não	ser	das	coisas	da	do	Senhor.	Em	seguida,	lhe	darás	gra-	visíveis.	ças	por	ter	vindo	também	para	os	outros.	Esta	ciência	é	o	princípio,	base	e	Se,	com	viva	fé	entendes	e	confessas	que	fundamento	que	te	tenho	dado	Deus,	infinito	em	atributos	e
etemo	na	para	chegaresdaadoutrina	conhecer	o	decoro	e	magmajestade,	desceu	para	tomar	carne	em	nificência	com	que	tratar	os	favores	minhas	entranhas;	que	esse	Deus	te	pro-	e	dons	deste	Senhordeves	Deus,	teu	verdadeicura,	chama,	recreia,	acaricia	e	se	dá	todo	ro	bem,	luz	e	guia.	eContempla-o	como	a	ti	(Gal	2,	20)	como	se	fosses	a	única	Deus
infinito,	ao	mesmo	tempo	amoroso	criatura	sua,	pondera	e	considera	bem	a	e	terrível.	Ouve,	caríssima,	minhas	paquanto	te	obriga	tão	aoVnirável	con-	lavras,	ensino	e	direção,	que	nelas	endescendência.	Transforma	esta	admiração	contrarás	a	paz	e	a	luz	para	teus	olhos.	j3	CAPÍTULO	12	OPERAÇÕES	REALIZADAS	PELA	ALMA	SANTÍSSIMA	DE
CRISTO	SENHOR	NOSSO,	NO	PRIMEIRO	INSTANTE	DE	SUA	CONCEIÇÃO	E	O	QUE	ENTÃO	REALIZOU	SUA	MÃE	PURÍSSIMA.	Cristo	nunca	foi	só	homem	144.	Para	entender	melhor	as	primeiras	operações	da	alína	santíssima	de	Cristo,	nosso	Senhor,	supomos	o	que	no	capítulo	passado	(1)	fica	declarado:	todo	o	substancial	deste	divino	mistério	-
formação	do	corpo,	criação	e	infusão	da	alma,	união	inseparável	da	humanidade	com	a	pessoa	do	Verbo	-	realizouse	no	mesmo	instante.	Daqui	não	se	poder	dizer	que,	em	algum	lapso	de	tempo,	Cristo	tenha	sido	puro	homem.	Sempre	foi	homem	e	Deus	verdadeiro,	pois	quando,	pela	humanidade,	começaria	a	ser	homem,	já	era	Deus	eterno.	Deste
modo,	nem	um	instante	sequer	foi	apenas	homem,	mas	sim	Homem-Deus	e	Deus-Homem.	Visto	que,	ao	ser	natural	(sendo	operativo)	logo	se	pode	seguir	a	operação	ou	atos	de	suas	potências,	no	mesmo	instante	em	que	se	executou	a	Encarnaçâo,	a	alma	santíssima	de	Cristo	nosso	Senhor	foi	glori	ficada	com	a	visão	e	o	amor	beatífíco.	Seu
entendimento	e	vontade	encontraram	imediatamente	(a	nosso	modo	de	entender)	a	Divindade,	que	seu	ser	natural	também	encontrara.	Uniu-se	a	ela	pela	sua	substância,	e	as	potências	por	suas	operações	perfeitíssimas,	ficando	todo	deificado	no	ser	e	agir.	l-n°138	Cristo,	viador	e	compreensor,	glorioso	e	passível	145.	O	admirável	deste	sacramento	é
que	tanta	glória,	ou	melhor,	toda	a	grandeza	da	Divindade	imensa,	estivesse	resumida	em	tão	pequeno	epílogo,	como	um	corpozinho	no	tamanho	de	uma	abelha	ou	de	uma	amêndoa	não	muito	grande.	Não	era	maior	que	isso	o	corpo	santíssimo	de	Cristo,	Senhor	nosso,	quando	se	realizou	a	concepção	e	união	hipostática.	Nesta	grande	pequenez	se
encerrava	a	suma	glória	e	também	a	passibilidade,	porque	sua	humanidade	foi	juntamente	gloriosa	e	passível,	compreensora	e	viadora.	Deus,	infinito	em	poder	e	sabedoria,	pôde	estreitar	e	encolher	tanto	sua	divindade	que,	sem	deixar	de	ser	infinita,	por	novo	e	admirável	modo	de	presença,	ficou	encerrada	na	limitada	esfera	de	um	corpo	tão
pequeno.	Com	a	mesma	onipotência	fez	que	a	alma	santíssima	de	Cristo,	nosso	Senhor,	na	parte	superior	das	mais	nobres	operações,	fosse	gloriosa	e	compreensora.	E,	que	toda	aquela	glória	sem	medida	ficasse	como	que	represada	no	vértice	da	alma,	e	suspensos	os	efeitos	que	naturalmente	deveria	comunicar	ao	corpo.	Deste	modo,	veio	a	ser
também	passível	e	viador,	para	tornar	possível	nossa	redenção	por	sua	Cruz,	paixão	e	morte.	55	Terceiro	Livro	-	Capítulo	12	A	humanidade	de	Cristo	tem	a	plenitude	de	todas	as	virtudes	e	graças	146.	Para	realizar	todas	estas	operações	e	as	demais	que	feria	a	santíssima	humanidade,	foram-lhe	infundidos,	no	mesmo	instante	de	sua	concepção,	todos
os	hábitos	(Is	11,1)	convenientes	a	suas	potências	e	necessários	para	os	atos	e	operações,	tanto	de	compreensor	como	de	passível	e	viador.	Assim,	teve	ciência	beatífica	infusa;	graça	jusuficante	e	dons	do	Espírito	Santo	que,	como	disse	Isaias,	repousaram	em	Cristo.	Teve	todas	as	virtudes,	exceto	a	fé	e	esperança	que	não	se	coadunavam	com	a	visão	e
posse	beariflca.	Se	existe	alguma	virtude	que	supõe	imperfeição	em	quem	a	tem,	esta	não	podia	estar	no	Santo	dos	santos,	que	não	pôde	cometer	pecado	(Is	53,	9;	1	Ped	2,	22)	nem	houve	dolo	em	sua	boca.	Da	excelência	e	dignidade	da	ciência	e	graça	das	virtudes	e	perfeições	de	Cristo	nosso	Senhor,	não	é	necessário	fazer	aqui	relação,	porque	os
santos	doutores	e	mestres	de	teologia	o	ensinam	largamente.	Para	mim	basta	saber	que	tudo	foi	tão	perfeito	quanto	pode	realizar	o	poder	divino	e	onde	não	chega	a	inteligência	humana.	Estando	na	mesma	fonte,	a	Divindade	(SI	35,10),	aquela	alma	santíssima	deveria	beber	sem	medida,	como	diz	Davi	(SI	109,7),	tendo	a	plenitude	de	todas	as	virtudes
e	perfeições.	Primeiros	atos	de	Cristo	147.	Deificada	e	adornada	com	a	divindade	e	seus	dons,	a	alma	santíssima	de	Cristo	nosso	Senhor,	realizou	seus	primeiros	atos	na	seguinte	ordem:	primeiro,	viu	e	conheceu	a	Divindade	intuitivamente,	como	é	em	si	e	como	estava	unida	à	sua	humanidade	santíssima,	e	a	amou	com	sumo	amor	beatífico.	Em	seguida
reconheceu	o	ser	da	humanidade,	inferior	ao	ser	de	Deus;	humilhou-se	profundissimamente,	e	nesta	humildade	agradeceu	ao	ser	imutável	de	Deus	por	têlo	criado,	e	pelo	dom	da	união	hipostática	que	o	elevou	ao	ser	de	Deus,	permanecendo	homem.	Conheceu	como	sua	humanidade	santíssima	era	passível,	e	o	plano	da	Redenção.	Ofereceu-se,	então,
livremen56	te,	em	sacrifício	(SI	39,	8,	9)	para	dentor	do	gênero	humano	e,	aceitando	ò	ser	passível,	deu	graças	ao	etemo	Pai,	^	seu	nome	e	no	de	todos	os	homens.	Reco.	nheceu	a	estruturafísicade	sua	hu*	manidade	santíssima,	a	matéria	de	qUe	fora	formada,	e	como	Maria	santíssima	lhe	administrara	à	força	de	caridade	e	heróicas	virtudes.	Tomou
posse	daquele	santo	tabernáculo	e	morada.	Agradou-se	de	sua	beleza	sublime,	e	cheio	de	complacência	adjudicou	como	sua	propriedade	eterna	a	alma	da	mais	perfeita	e	pura	das	criaturas.	Louvou	ao	etemo	Pai	por	tê-la	criado	com	tão	excelentes	primores	de	graças	e	dons	e	por	tê-la	isentado	da	comum	lei	do	pecado,	apesar	de	ser	filha	de	Adão,
cujos	descendentes	tinham	sido	todos	atingidos	pela	culpa	(Rom	5,	12).	Orou	pela	puríssima	Senhora	e	por	São	José,	pedindo	para	eles	a	salvação	eterna.	Estes	e	outros	atos	foram	altíssimos,	porque	realizados	por	homem	e	Deus	verdadeiro.	Independente	dos	que	se	referem	à	visão	e	amor	beatífico,	com	qualquer	um	deles	mereceu	tanto	que	seu
valor	poderia	redimir	infinitos	mundos,	se	existissem.	Valor	infinito	dos	atos	de	Cristo	148.	Apenas	o	ato	de	obediência,	da	santíssima	humanidade	unida	ao	Verbo,	em	aceitar	a	passibilidade,	e	que	a	glória	de	sua	alma	não	redundasse	no	corpo,	teria	sido	superabundante	para	nossa	redenção.	Não	obstante,	o	que	era	superabundante	para	nossa
salvação,	não	satisfazia	o	seu	imenso	amor	pelos	homens.	Este	só	estaria	saciado	quando	nos	amasse	até	o	fim	do	amor	(Jo	13,1)	que	era	o	mesmo	fim	de	sua	vida,	entregando-a	por	nós	com	demonstrações	e	provas	do	afeto	jamais	imaginado	pelo	entendimento	humano	ou	angélico.	Se,	no	primeiro	instante	de	sua	entrada	no	mundo	nos	enriqueceu
tanto:	que	tesouros,	que	riquezas	de	merecimentos	nos	deixaria,	quando	saiu	dele	por	sua	paixão	e	morte	na	cruz,	depois	de	trinta	e	três	anos	de	trabalhos	e	ações	tão	divinas?	Oh!	imenso	amor,	caridade	sem	fim,	misericórdia	sem	medida,	piedade	liberalíssima!	Oh!	ingratíssimo	esquecimento	dos	mortais,	por	be-	Terceiro	Livro	-	Capitulo	12	neficio
tão	inaudito	e	capital!	Que	seria	de	nós	sem	ele?	Que	faríamos	por	este	Senhor	e	Redentor	nosso,	se	houvesse	feito	menos	por	nós,	pois	não	nos	comovemos,	depois
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