PERMANECE EM MIM
Permanecei em mim, que Eu permaneço em vós. Tal
como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, mas só
permanecendo na videira, assim também acontecerá
convosco, se não permanecerdes em mim. Eu sou a
videira; vós, os ramos. Quem permanece em mim e Eu
nele, esse dá muito fruto, pois, sem mim, nada podeis
fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora,
como um ramo, e seca. Esses são apanhados e lançados
ao fogo, e ardem. Se permanecerdes em mim e as minhas
palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e
assim vos acontecerá. Nisto se manifesta a glória do meu
Pai: em que deis muito fruto e vos comporteis como meus
discípulos.» (Jo 15, 4-8)

Meus filhos, permanecei em Mim,
e Eu permanecerei em Vós.
Eu sou a Videira e vós sois os Meus ramos
Deixa-vos renovar pelo Meu Amor divino
e dareis muito fruto, assim se manifestará a
glória do Meu Pai. Sem Mim, nada podeis fazer.
Mas se estais unidos a Mim, pedi ao Pai,
O que quiserdes e sareis atendidos.
Sim Jesus, é necessário estarmos unidos a Ti,
que aprendamos a amar como Tu amas e
perdoas. Este mundo materialista não conhece o
verdadeiro amor, deturpa-o e banaliza-o, por
isso, muitas almas ficam confundidas.

Estamos agora diante de Ti, Senhor Jesus,
diante da Tua presença sacramental.
Acreditamos, Jesus, que Tu estás aqui, escondido
neste Santíssimo Sacramento, que com
simplicidade e amor, continuas a dizer-nos:
«Permanecei em Mim e Eu permanecerei em
Vós. Se permanecei em Mim, dareis muito fruto,
é esta a grande alegria do Pai Celeste».
O amor é paciente, o amor é prestável, não é invejoso,
não é arrogante nem orgulhoso, nada faz de
inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não
se irrita nem guarda ressentimento. Não se alegra com a
injustiça, mas rejubila com a verdade. Tudo desculpa,
tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais
passará. (1Cor 13, 4-8)

Senhor Jesus, Tu diz-nos: «Permanece em Mim e
vos darei um coração grande, um coração capaz
de amar».
Senhor Jesus, inflama os nossos corações com o
Teu Amor Divino, para que vivamos o
verdadeiro amor para com todos,
particularmente nas nossas famílias. Porque
família é uma comunidade de amor e é o nosso
maior tesouro, é na família que encontramos as
pessoas que mais amamos e que, muitas vezes, as
que mais nos fazem sofrer.

Recorremos a Ti, Senhor Jesus, porque sem
amor, sem o verdadeiro amor, a família
desmorona-se.
“Senhor, abençoe as nossas famílias com o Teu
amor.
- Que não haja amargura, porque Tu nos abençoas.
- Que não haja egoísmo, porque Tu nos animas.
- Que não haja rancor, porque Tu nos perdoas.
- Que não haja abandono, porque; Tu estás
connosco.
Senhor Jesus, que saibamos caminhar para Ti em
nossa rotina diária. Que cada manhã seja o início de
mais um dia de entrega e sacrifício. Que cada noite
nos encontre ainda mais unidos no amor.
Faz, Senhor, que a nossa família, que quiseste unir
no Teu Amor, seja cheia de Ti, do Teu Amor.
- Abençoa, Senhor, os nossos filhos para que
cresçam saudáveis no corpo e na alma. Ajuda-nos a
educá-los e orientá-los pelos Teus caminhos.
Que nos esforcemos no consolo mútuo.
Que façamos do amor um motivo para amar-Te
mais.
Que possamos dar o melhor de nós mesmos para o
nosso Lar seja cheio de amor e encontrar a
verdadeira alegria no Teu Amor.
Que, ao amanhecer o grande dia estejamos pronto
para o grande encontro, para estarmos unidos para
sempre a Ti. Amém”

É por falta de amor que surgem tantos conflitos
que produzem separações e divórcios
e muitos ficam feridos na sua dignidade,
amargurados, revoltados, e deprimidos.
Por isso, Jesus, Tu continuas a dizer-nos:
"Permanece em Mim". Em Ti encontramos o
verdadeiro amor, o amor que exige sacrifico e
não desiste, nem se deixa abalar pelas
provações.

