
EXPERIÊNCIA DE TABOR 

O sentido do sofrimento 

 
Aceitar ser inserido no mistério da Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Querida Mãe, o meu coração pula de alegria ao tomar consciência da grande graça do sofrimento 

em Deus, com Deus e por Deus. Compreender como a Senhora experimentou tanta alegria, tanta 

paz, mesmo sabendo tudo o que Teu Filho iria passar! É uma grande graça compreender que o 

sofrimento é um tesouro para quem sabe usá-lo como algo a ser ultrapassado e visto de frente, na 

busca de um sentido para ele. O sentido do sofrimento pode mudar a nossa vida para melhor ou 

para pior, dependendo do direcionamento que damos a ele. Ele pode nos tornar incapazes, mas 

também pode nos  capacitar para crer Tudo em Deus. Como é consolador chegar à incapacidade 

diante de um sofrimento profundo, onde experimentamos o nosso nada, e a total dependência da 

graça de Deus. A partir do momento em que reconheço que por minhas forças não sou capaz, e me 

coloco profundamente nas mãos do Pai, Ele começa a nossa reerguida. Nesta hora sentimos a força 

da Sua misericórdia e do Seu amor. Como é gratificante sofrer na Sua presença! No momento do 

sofrimento não sentimos essa presença, mas pela Fé temos que acreditar que é neste momento que 

Ele está perto de nós e nos armazena de forças, para que possamos  usá-la na hora certa, conforme 

a Sua vontade. Da nossa parte basta um sim sincero e confiante, que Ele está no controle. Aí está a 

explicação porque nos sentimos mais fortes quando saímos de um tempo de sofrimento profundo, 

sofrido nele. Agora, porque Ele permite, se é um Pai e nos quer ver feliz? O que Ele faz por essas 

permissões é nos fortalecer no fogo, para testemunhar com mais veemência o Seu amor e a Sua 

Graça. Que Ele é o autor da vida e que Ele as tem em Suas mãos! Que não conseguimos nada se 

não for por Tua graça! Tudo está sobre o Seu controle.  

Nosso Pai e Fundador no diz: “Nós temos uma missão extraordinária, por isso passamos por provas 

extraordinária”. Quando tivermos a consciência dessa predileção extraordinária, o sofrimento que 

parece ser mais que podemos suportar, terá também um “sentido extraordinário”! Pois sofremos 

como Maria, em Deus, por Deus e com Deus!! É o sentido maior que podemos dar! 

E nós que temos nossa Mãe ao nosso lado em todos os momentos através do Santuário-lar, 

percebemos que o sofrimento fica bem mais leve, pois nos colocamos no colo Dela, quando 

achamos que não vamos suportar, Ela nos carrega literalmente!! Pois quando olhamos para trás e 

vemos o que passamos, tomamos a consciência: “realmente sozinho não seria capaz”! Ela vem em 

nosso socorro pela Providencia Divina, através de uma pessoa, de uma palavra, um abraço 

confortador, um sorriso, um canto, uma mensagem, nos dando forças e razão para continuar. Para 

ter essa percepção, mesmo neste tempo, precisamos estar com os olhos e ao ouvidos abertos para 

captar essas mensagens da Mãe nos mais pequenos detalhes dos acontecimentos em nossa volta. 
 

Oração 

    Hoje te rendo graças Senhor meu Deus, Pai de eterna bondade, porque me permite sofrer na Tua 

presença. Me deste a Graça de inserir o pequeno sofrimento, na Cruz de Teu Filho Jesus. Em muitos 

dias minhas orações são só minhas lágrimas, mas nem elas eu desperdiço, pois lavo a cruz de Teu 

Filho com elas, me unindo a Ele na Sua Paixão salvadora! Te dou graças Mãe querida, por estar tão 

perto de mim e dos meus, pois quando uma pessoa da família sofre, todos sentem esse peso. 

Estiveste sempre nos amparando e colocando disposição no nosso coração de superar a cada 

instante.  

Sei que ainda não estou totalmente bem, sinto que ainda Deus tem permissões neste sentido, mas 

quero viver cada momento colocando no Capital de Graças de nossa Rainha, com muito amor, para 

o crescimento em tamanho, graça e santidade de nossa querida União Apostólica de Famílias! 

Porque sei que tudo tem sentido, por isso sofro com alegria!!! E com o coração ancorado em Deus 

em uma profunda paz!!! 



Obrigada famílias da União!! Meu amor! Minha Vida!  

Obrigada Mãe de Deus!! 

Obrigada Pai e Fundador! 

 

Minha definição de Aliança de Amor: 

“ Por amor me dou em tudo! 

Em amor a Mãe me dá tudo! ” 

Amém!! 
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