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Por Que Pouco a Pouco Vem Este Arrependimento Em 

Minha Alma? 

Oh! Meu Deus, esta melancolia que me invade e me 

entristece como sempre estivesse com algo a dever? 

Este arrependimento, é fruto de tantas vidas.  

Oh! Pai querido, e as lágrimas chegam do profundo dos meus 

olhos, com sentimento, com pesar. 

Meu Pai, Meu Pai, quem me dera voltar atrás e não ter feito 

sofrer, uma só lágrima derramar pelas palavras, pelas 

atitudes tão impensadas e mesquinhas que poderia evitar. 

Tudo está interligado e o coração sofre golpes na vida Terrena 

que ninguém pode julgar. 

O arrependimento é muito delicado, como poderia reparar 

feridas que ficaram em almas tão queridas? 

Ah! Meus irmãos, juntemo-nos nesta prece de clamor e 

arrependimento, peçamos a Deus o perdão, pois todos 

precisamos desse santo remédio que é o perdão. 
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É mais bem pago quem mais trabalha, quem mais dores evita 

e quem faz sofrer menos os seus irmãos. 

Deus nos ajude, ilumine, esclareça nossas mentes, que 

iluminadas, perceberão que no final todos seremos julgados 

pelo amor que tivermos distribuido e feito florecer nos 

corações humanos. 

Deus nos ajude a reconhecer, a nos arrepender enquanto é 

tempo. 

Oh! Senhor, fazei com que nossos amigos sejam a Tua Mansa 

Voz a nos advertir sobre a nossa responsabilidade, nos 

abastece de ternura, nos alimenta de doçura, nos liberta dos 

prazeres inconsequentes da malícia e da vulgaridade, permite 

que sejamos puros e santos. 

E assim, leves como uma nuvem, possamos subir até voz. 

Amém! 

                                                                                      

Irmã Dolores 


