
Deus e Senhor meu, Vós sois todo o meu bem; e
quem sou eu para me atrever a falar-Vos?

Sou o último dos vossos servos e um vil
bichinho da terra, muito mais pobre e
desprezível do que eu sei e posso dizer.

Lembrai-vos pois, Senhor, que nada posso,
nada tenho e nada valho.
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Vós sois bom, justo e santo; Vós tudo podeis,
tudo dais, tudo encheis, e o pecador deixais
vazio de vossos dons.

“Lembrai-vos de vossas misericórdias”, e
enchei meu coração de vossa graça; pois não
quereis sejam vazias vossas obras (Sl 24,6).

Como poderei eu suportar-me nesta miserável
vida, se não me confortar vossa graça e vossa
misericórdia?
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Não aparteis de mim vosso rosto; não
demoreis em visitar-me; não me priveis de
vosso alívio, para que, “apartada de Vós, não
venha minha alma a ser como uma terra sem
água” (Sl 142,6).

“Ensinai-me, Senhor, a fazer a vossa vontade”;
e ensinai-me a estar em vossa presença digna e
humildemente; pois sois minha sabedoria, que
na verdade me conheceis, e me conhecestes
antes mesmo que eu viesse ao mundo e ainda
antes que o mundo fosse criado (Sl 142,10-18).
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