SOU UMA TERRA SECA
«Eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos.» (Mt 20,20)

O Senhor Jesus está aqui, escondido,
no Santíssimo Sacramento.
A Sua voz silenciosa, fala no teu coração:
Meu filho, confia em Mim,
Eu te amo e quero ajudar-te.
Conheço-te desde sempre, penso sempre em ti,
preocupo-me contigo e sofro
quando segues os caminhos do mundo,
pondo em perigo a tua alma.
Hoje marquei este encontro contigo,
aguardei este momento, desejei que viesses a Mim,
quero falar-te da Misericórdia infinita do Pai.
Estou escondido neste Sacramento, esperei por ti.
Abre as portas do teu coração, permanece em Mim,
descansa comigo, deixa os barulhos do mundo
que te perturbam, e te distraem.
O mundo não conhece o Meu Amor,
o Amor divino, e faz de tudo para impedir
o teu caminho para a santidade.
O mundo não conhece o Amor
porque não conhece a Deus,
por isso não consegue imaginar que Deus é Pai,
que ele te ama gratuitamente, sem condições,
porque tu és Seu filho, um filho amado, precioso para Ele.
O mundo te oprime com suas exigências e preocupações,
por isso, tantas vezes a tua fé arrefece
e perdes também a confiança em ti mesmo.
Faz silêncio agora, entrega-me tudo,
deixa-me encher o teu coração de paz.
Deixa-me dizer-te que te amo,
confia em Mim, quero ajudar-te, desejo a tua felicidade.
Conheço a tua história, sei que procuraste fazer o bem,
sei o que tens sofrido e chorado.
Deixa que, como Médico divino,
Eu cure as tuas feridas do teu coração desiludido.

Fala comigo, conta-me tudo, quero abençoar-te e dar-te vida em
abundância.
Confia em Mim, Eu estou sempre ao teu lado,
quero proteger-te em todos os teus caminhos.
Estou contigo, não para te castigar,
mas sim, para te ajudar e perdoar.
Eu te amo, por isso, sempre perdoo,
não tenho em conta os teus pecados,
para mim é como se não existissem.
É verdade que – tal como o filho pródigo os teus pecados deixam rastos de tristeza na tua alma.
Lembra-te que Sou Pai,
e que, mesmo pecador, continuas a ser Meu "filho amado",
por isso, quero que voltes continuamente para Mim.
Permanece em Mim, descansa no Meu Amor.
Eu nunca me canso de te perdoar porque Sou Deus,
porque Sou «Amor» e nunca mudarei.
Fecha os olhos, deixa que Eu permaneça em teu coração,
deixa que transforme os teus pensamentos,
deixa que a Minha sabedoria eterna ilumine a tua mente,
e que o Espírito Santo habite serenamente em ti.
Conheço o tem vivido, os teus sofrimentos e angustias,
sei também que tem chorado, eu sempre estive ao teu lado,
deixa-me agora consolar-te.
Senhor Jesus, em ti eu procuro refúgio, nas minhas aflições,
tu és o meu Deus, o meu Salvador,
desde a aurora Te procuro, a minha alma tem sede de Ti,
Sou como uma terra seca, árida, sem água.
Senhor Jesus, sou uma terra seca,
Uma terra árida, sedenta de Amor,
por isso, como a Samaritana,
te peço, "dá-me sempre dessa água",
derrama a Água Viva do Espírito Santo sobre nós,
como no dia de Pentecostes,
lava-nos, purifica-nos, batiza-nos de novo com o Teu Espírito,
faz-nos renascer, renova a nossa vida,
e cantaremos para sempre os teus louvores.
Bendiremos o teu Nome Santo por toda a nossa vida.

