
Ó Jesus, meu amor, quero decididamente vos
amar de todo o meu coração e me santificar para
vos agradar e amar muito nesta vida e na outra.

Sei que quereis a minha santificação. Já a minha
alma, por efeito de vossa graça, suspira por vós e
não busca senão a vós.

Não quero mais viver para mim mesmo: quereis
que eu seja todo vosso, e eu também o quero;
vinde então, Senhor, uni-me a vós, e uni-vos a
mim.

Muito me tendes amado; amável sois em excesso:
como eu poderia amar outra coisa fora de vós?
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Prefiro o vosso amor a todos os bens do mundo. 

Sois o único objeto dos meus afetos! renuncio a
tudo mais, para me dar sem reserva ao vosso
amor, ó meu Criador, meu Redentor, meu
consolador, minha esperança, meu amor, meu
tudo!

Quaisquer que sejam os pecados por mim
cometidos, não desespero da minha santificação,
pois sei que morrestes para perdoar aquele que se
arrepende.
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Aceito para vos agradar todas as tribulações que
fordes servido enviar-me, as enfermidades, dores
e angústias, ignomínias, pobreza, perseguições,
desolações; aceito também a morte que me
preparais, com todos os sofrimentos e cruzes que
hão de acompanhá-la; basta que me concedais a
graça de vos amar ardentemente.

Queira Deus que a força do meu amor alcance
compensar, durante o resto da minha vida, os
desgostos que vos causei outrora, o único amor da
minha alma!

Rainha do Céu, Mãe de Deus, poderosa advogada
dos pecadores, em vós confio.
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