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O TERÇO VENCE OS DEMÔNIOS E AS HERESIAS. POR QUE, NÓS CATÓLICOS,
PRECISAMOS DE MARIA?

Quando São Domingos estava pregando o Rosário perto de Carcassona, trouxeram à sua presença um albigense que
estava possesso pelo demônio, parece que mais de doze mil pessoas tinham vindo ouvi-lo pregar.

Os demônios que possuíam esse infeliz foram obrigados a responder às perguntas de São Domingos, com muito
constrangimento. Eles disseram que: 1 - Havia quinze mil deles no corpo desse pobre homem, porque ele atacou os
quinze mistérios do Rosário; 2 - Eles continuaram a testemunhar que, quando São Domingos pregava o Rosário ele
impunha medo e horror nas profundezas do inferno e que ele era o homem que eles mais odiavam em todo o Mundo,
isto por causa das almas que ele arrancou dos demônios através da devoção do Santo Rosário; Eles então revelaram
várias outras coisas. São Domingos colocou o seu Rosário em volta do pescoço do albigense e pediu que os demônios
lhe dissessem quem de todos os santos nos Céus eles mais temiam, e quem deveria ser, portanto mais amado e
reverenciado pelos homens.
Nesse momento eles soltaram um gemido inexprimível no qual a maioria das pessoas caiu por terra desmaiando de
medo...e eles disseram: " Domingos, nós te imploramos, pela paixão de Jesus Cristo e pelos méritos de sua Mãe e de
todos os santos, deixe-nos sair desse corpo sem que falemos mais, pois os anjos responderão sua pergunta a
qualquer momento. São Domingos ajoelhou-se e rezou à Nossa Senhora para que ela forçasse os inimigos a
proclamarem a verdade completa e nada mais que a verdade.
Mal tinha terminado de rezar viu a Santíssima Virgem perto de si, rodeada por uma multidão de anjos.Ela bateu no
homem possesso com um cajado de ouro que segurava e disse: "Responda ao meu servo Domingos imediatamente" .
Então os demônios começaram a gritar: "Oh, vós, que sois nossa inimiga, nossa ruína e nossa destruição, porque desceste
do Céus só para nos torturar tão cruelmente? Oh, Advogada dos pecadores, vós que os tirais das presas do inferno, vós
que sois o caminho certeiro para o Céu, devemos nós, para o nosso próprio pesar, dizer toda a verdade e confessar
diante de todos quem é que é a causa de nossa vergonha e nossa ruína? Oh, pobres de nós, príncipes da escuridão:
então, ouçam bem, vocês cristãos: a Mãe de Jesus Cristo é todo-poderosa e ela pode salvar seus servos de caírem no
Inferno.
Ela é o Sol que destrói a escuridão de nossa astúcia e sutileza. É ela que descobre nossos planos ocultos, quebra
nossas armadilhas e faz com que nossas tentações fiquem inúteis e sem efeito. Nós temos que dizer, porém de
maneira relutante, que nem sequer uma alma que realmente perseverou no seu serviço foi condenada conosco; um
simples suspiro que ela oferece à Santíssima Trindade é mais precioso que todas as orações, desejos e aspirações de
todos os santos. Nós a tememos mais que todos os santos nos Céus juntos e não temos nenhum sucesso com seus
fiéis servos. Muitos cristãos que a invocam quando estão na hora da morte e que seriam condenados, de acordo com
os nossos padrões ordinários, são salvos por sua intercessão. Oh, se pelo menos essa Maria (assim era na sua fúria
como eles a chamaram) não tivesse se oposto aos nossos desígnios e esforços, teríamos conquistado a igreja e a
teríamos destruído há muito tempo atrás; e teríamos feito que todas as Ordens da Igreja caíssem no erro e na
desordem. Agora, que somos forçados a falar, também lhe diremos isto: ninguém que persevera ao rezar o Rosário
será condenado, porque ela obtém para seus servos a graça da verdadeira contrição por seus pecados e por meio
dele, eles obtêm o perdão e a misericórdia de Deus"
(FONTE : LIVRO "O SEGREDO DO ROSÁRIO" - SÃO LUIS MARIA GRIGNION DE MONTFORT -pág.95 à 97)

http://www.catolicismoromano.com.br

Fornecido por Joomla!

Produzido em: 22 February, 2017, 19:40

