São Bernardo: Ato de abandono a Nossa Senhora

Este Ato de abandono foi composto sob inspiração por São Bernardo de Claraval
que era devotíssimo de Nossa Senhora:
“Doce Virgem Maria, minha augusta Soberana! Minha amável Senhora! Minha
boníssima e amorosíssima Mãe!
Doce Virgem Maria, coloquei em Vós toda minha esperança, e não serei em nada
confundido. Doce Virgem Maria, creio tão firmemente que do alto do Céu Vós
velais dia e noite por mim e por todos os que esperam em Vós, e estou tão
intimamente convencido de que jamais faltará coisa alguma quando se espera
tudo de Vós, que resolvi viver para o futuro sem nenhuma apreensão, e
descarregar
inteiramente
em
Vós
todas
as
minhas
inquietações.
Doce Virgem Maria, Vós me estabelecestes na mais inabalável confiança. Oh, mil
vezes Vos agradeço por um favor tão precioso! Doravante habitarei em paz em
vosso coração tão puro; não pensarei senão em Vos amar e Vos obedecer,
enquanto Vós mesma, boa Mãe, gerireis meus mais caros interesses.
Doce Virgem Maria! Como, entre os filhos dos homens, uns esperam a felicidade
de sua riqueza, outros procuram-na nos talentos! Outros apóiam-se sobre a

inocência de sua vida, ou sobre o rigor de sua penitência, ou sobre o fervor de
sua preces, ou no grande número de suas boas obras. Quanto a mim, minha Mãe,
esperarei em Vós somente, depois de Deus; e todo fundamento de minha
esperança será sempre minha confiança em vossas maternais bondades.

Doce Virgem Maria, os maus poderão roubar-me a reputação e o pouco de bem
que possuo; as doenças poderão tirar-me as forças e a faculdade exterior de Vos
servir; poderei eu mesmo — ai de mim, minha terna Mãe! — perder vossas boas
graças pelo pecado; mas minha amorosa confiança em vossa maternal bondade,
jamais — oh, não! — jamais a perderei. Conservarei esta inabalável confiança até
meu último suspiro. Todos os esforços do inferno não ma arrebatarão. Morrerei
repetindo mil vezes vosso nome bendito, fazendo repousar em vosso Coração
toda minha esperança.
E por que estou tão firmemente seguro de esperar sempre em Vós? Não é senão
porque Vós mesma me ensinastes, dulcíssima Virgem, que Vós sois toda
misericórdia e somente misericórdia.
Estou, pois seguro, ó boníssima e amorosíssima Mãe! Estou certo de que Vos
invocarei sempre, porque sempre Vós me consolareis; de que Vos agradecerei
sempre, porque sempre me confortareis; de que Vos servirei sempre, porque
sempre me ajudareis; de que Vos amarei sempre, porque Vós me amareis; de que
obterei sempre tudo de Vós, porque sempre vosso liberal amor ultrapassará
minha esperança.
Sim, é de Vós somente, ó doce Virgem Maria, que, apesar de minhas faltas,
espero e aguardo o único bem que desejo: a união a Jesus no tempo e na
eternidade. É de Vós somente, porque sois Vós quem meu Divino Salvador
escolheu para me dispensar todos os Seus favores, para me conduzir

seguramente a Ele. Sim, sois Vós, minha Mãe, que, após me terdes ensinado a
compartilhar as humilhações e sofrimentos de vosso Divino Filho, me
introduzireis em Sua glória e em Suas delícias, para O louvar e bendizer, junto a
Vós e convosco, pelos séculos dos séculos. Assim seja.”
São Bernardo de Claraval

Fonte: http://oracoesemilagresmedievais.blogspot.com.br/view/sidebar#!/2008/08/sobernardo-ato-de-abandono-nossa.html

Obs:
São Bernardo de Claraval foi o grande amigo e confessor de São Malaquias, Bispo
de Armagh – Irlanda que recebeu de DEUS a fantástica Profecia sobre os 111
Papas da Igreja que viriam após Celestino II e que encerrariam a história da
Igreja de DEUS na face da Terra, no Fim dos Tempos.
Na verdade o que causou confusão em relação à última citação, e o último Papa
ungido por DEUS, é que foram ditadas a ele, São Malaquias, 112 citações em
latim que corresponderiam a cada um deles... No entanto a última, após Glória
das Oliveiras (Bento XVI), a citação final que corresponderia a de número 112,
NÃO TINHA RECEBIDO NUMERAÇÂO! E por quê? Porque não se referia a um outro
papa, mas ainda ao de número 111 (a última citação que tinha recebido
numeração). Portanto, o Santo Padre Bento XVI é, sim, a Glória das Oliveiras
(que ainda ficará mais claro em breve futuro, além da conotação beneditina, o
porquê desta citação...) e também Pedro Romano, pois foi o último Ungido do
SENHOR a ocupar a Cátedra de São Pedro em Roma; o último Pedro de DEUS em
Roma!
Isto tudo que acaba de ser dito e confirmado com absoluta certeza, pela
gravidade que representa, não é mera conclusão ou conjectura humana, de modo
algum, isto já foi anunciado pelo Próprio Senhor JESUS a muitos de Seus profetas
autênticos de hoje (na França, Itália, Irlanda e no Brasil); alguns, inclusive,

mantidos no anonimato, pela perseguição final que virá sobre todos os cristãos
fiéis.
Garanto com plena convicção: quem duvidar e não acreditar no que foi exposto
acima (direito de seu livre arbítrio) irá ser confundido, enganado e correrá sérios
riscos espirituais com o que já está aí em ação: nada mais, nada menos de que o
mistério da iniqüidade... 2 Tessalonicenses 2, 5-8; e que implantará o falso
catolicismo ecumênico (da Nova Ordem Mundial/ONU/iluminatti/anticristo...) e
o falso humanismo (humanismo em que Jesus Cristo não é o centro, nem o único
caminho, verdade e vida...) da farsante teologia da libertação!
Quem viver verá! Isto é certo, pois é Profecia autêntica, confirmada por diversas
fontes em Continentes diferentes e sem nenhum contato... E o mais importante:
são pessoas simples, humildes, católicos de muita oração, obedientes e tementes
a Deus, e que de forma alguma se prestariam a farsas que desencadeassem a Ira
Divina sobre si e seus familiares.
Em tempo: São Malaquias faleceu nos braços de São Bernardo de Claraval.

Texto compilado, comentado e enviado pelo internauta Marcelo Brandão, em 25
de setembro de 2013.
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