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As Moradas dos Sagrados Corações # 2 

 

 
 

Chamado de Amor e de Conversão de Santa Teresa de 
Jesus 

6 Novembro 2017 
https://sagradoscoracoesunidos.org/2017/11/07/06-11-2017-santa-teresa-de-
jesus-carmelita-o-homem-nao-quer-reconhecer-a-verdade-no-evangelho-e-na-
pessoa-de-jesus-cristo-e-na-unica-igreja-fundada-por-ele/e9oj 

 

O homem, o ser humano, sempre tem necessidade do 
Absoluto, do Real, da Verdade. 

No coração do homem está a sede insaciável da Verdade 
e o homem se desvia procurando a Verdade em outras partes 
e situações, e não na Fonte da Verdade, que é Deus. 

Umas almas que conheceram a Verdade se afastam Dela, 
porque lhes exige radicalidade e retidão. 

Outras almas com anseios da Verdade, querem 
converter-se em deuses. Estas almas perdem-se pela 



Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

Mês de Junho - Moradas de Perfeição - sagradoscoracoesunidos.org 2 

soberba e o orgulho, como aconteceu com os que fizeram 
construir a Torre de Babel. 

O orgulhoso confunde-se por causa do próprio 
orgulho. Outras almas querem procurar, e acreditam que 
hão encontrado a Verdade, seguindo crenças, religiões e 
práticas contrárias à própria Verdade. 

Carmelita: o homem não quer reconhecer a Verdade no 
Evangelho e na Pessoa de Jesus Cristo, e na única Igreja 
fundada por Ele. 

O homem tem anseio da Verdade. Mas essa Verdade é 
Deus. 

O coração humano que não gosta de aceitar correções 
e nem mandamentos (ordens), se afasta do Preceito Divino, 
porque o coração humano está salpicado, e algumas vezes, 
transbordante de orgulho e amor próprio, que quer 
encontrar sua própria verdade e o único que consegue é 
confundir-se. 

Carmelita: a humanidade aspira a Deus; anseia a 
Verdade; quer encontrar-se com o Absoluto, mas o coração 
humano é tão orgulhoso para reconhecer que lhe faz falta 
encontrar a Deus. 

Mas as almas que reconhecem a ausência de Deus e 
anseiam Sua Presença, dão o consentimento para que Deus, 
por meio de Seu Espirito, comece a conduzi-las pela Senda 
da Vida e pelas Moradas do Reino. 

Deus quer guiar as almas por um Caminho de Perfeição, 
que começa em reconhecer que Deus faz falta no coração e 
deve adentrar-se em Sua Misericórdia, deixar-se amar pelo 
Esposo, e ser dócil ao Caminho de Perfeição, pelo qual o 
Esposo Celestial deseja conduzir a alma. 

A alma, entretanto, sem dar-se conta, muitas vezes 
começa a percorrer cada Morada do Reino Celestial. O 
primeiro passo para esta senda espiritual é a humildade, 
reconhecimento do pecado, desejo de santidade, quer 
dizer, todo o oposto ao orgulho e à soberba da vida. 

Carmelita: teu coração está nessa União 
Transformante, onde a criatura se modela ao seu Criador, 
e aspira os anseios e desejos somente do Esposo. 

Abençoo-te: Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Amém. 

 


