
Senhor Jesus Cristo, se desejo ordenar em
mim a caridade, devo amar a Vós e ao
próximo; a Vós com todo o coração, com toda
a alma, com toda a mente ao próximo como a
mim mesmo, 

de modo que não faça aos outros o que não
quero que façam a mim e conceda aos outros
os benefícios que desejo para mim! 

Ensinai-me, ó benigníssimo Senhor a meditar
estas verdades, a retê-las, a praticá-las com
todas as minhas forças.
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Pelo amor que tenho ao próximo conhecerei
Senhor, se Vos amo, pois quem se descuida
em Vos amar, tão pouco sabe amar o
próximo. 

Ó misericordioso Senhor Jesus Cristo, que
direi e que farei eu que, pela dureza do meu
coração, não amo o próximo por Vós, 

… mas que pequei muitas vezes para
conseguir o que me parecia de utilidade
pessoal ou para evitar algum prejuízo?
Portanto, em mim não há verdadeiro amor. 
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Dignai-Vos ajudar-me, ó piíssimo Senhor Jesus
Cristo, ordenador da Caridade e do
verdadeiro amor perdoando-me a mim
pecador, e fazendo-me participar
misericordiosamente da Vossa imensa
clemência. 

Oh! Fazei que me converta inteiramente a
Vós, a fim de que viva eternamente Convosco
em ordenada caridade. 

Amém.
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