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12ª. HORA DA PAIXÃO DE JESUS: DAS 4 ÀS 5 DA MADRUGADA 

************************* 

ORAC ̧ÃO ANTES DE CADA HORA  

Ó meu Senhor Jesus Cristo, prostrado na tua presença 
divina, suplico ao Teu amorosíssimo Coração que me admita 
à dolorosa meditação das 24 Horas da Tua Paixão, durante 
as quais, por nosso amor, tanto sofreste no Teu corpo 
adorável e na Tua alma santíssima, até à morte de cruz. 
Ajuda-me e dá-me graça, amor, profunda compaixão e 
compreensão dos Teus sofrimentos, enquanto agora medito 
a Hora das 4 às 5 da madrugada. 

E por aquelas Horas que não posso meditar, ofereço-
Te a vontade e o desejo que tenho de as meditar em todas 
as horas que sou obrigado a aplicar-me aos meus deveres 
ou a dormir. 

Ó misericordioso Senhor, aceita a minha amorosa 
intenção e faz com que seja de proveito para mim e para 
todos, como se realmente e santamente fizesse quanto eu 
desejaria praticar. 

Entretanto dou-Te graças, ó meu Jesus, que por meio 
da oração me chamas à união conTigo e, para Te agradar 
ainda mais, tomo os Teus pensamentos, a Tua língua, o 
Teu Coração e com eles pretendo rezar, fundindo-me 
inteiramente na Tua Vontade e no Teu Amor e, estendendo 
os braços para Te abraçar apoio a minha cabeça no Teu 
Coração e começo. 

JESUS À MERCÊ DOS SOLDADOS 

Jesus, minha Vida dulcíssima, enquanto dormia 
abraçado ao Teu Coração, com frequência, sentia-me ferir 
pelos espinhos que ferem o Teu Santíssimo Coração e, 
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querendo acordar, juntamente conTigo, para que Tu tenhas 
ao menos alguém que note todas as Tuas penas e Te 
compadeça, abraço-me com mais força ao Teu Coração; e 
sentindo mais ao vivo as Tuas pontadas, acordo. Mas, o 
que vejo, o que sinto? Quereria esconder-Te no meu 
coração, para me expor na tua vez e receber em mim penas 
tão dolorosas, insultos e humilhações tão incríveis; mas, 
só o Teu Amor podia suportar tantos ultrajes. Meu Jesus 
pacientíssimo, o que é que poderias esperar desta gente 
sem coração? 

Vejo que se apoderam de Ti, cobrem-Te o Rosto de 
densos escarros, a luz dos Teus belos olhos fica coberta 
por eles, e Tu, derramando rios de lágrimas, para a nossa 
salvação, afastas dos Teus olhos aqueles escarros e os 
Teus inimigos, não sendo capazes de suportar a luz dos 
Teus olhos, voltam de novo a cobri-los de escarros. 
Outros, sendo mais atrevidos no mal, abrem-Te a boca 
dulcíssima e enchem-na de escarros mal cheirosos, ao 
ponto de eles mesmos sentirem náusea. E como, em parte, 
alguns dos escarros caiem, estes permitem ver a majestade 
do Teu Rosto e a Tua sobre-humana ternura, e eles sentem-
se arrepiar e envergonham-se de si próprios; e para se 
sentirem mais livres, vendam-Te os olhos com um trapo 
vilíssimo, de modo a poderem desforrar-se na Tua adorável 
Pessoa. Deste modo, batem-Te sem piedade, arrastam-Te, 
pisam-Te, voltam a dar-Te socos, bofetadas no Teu Rosto 
e na cabeça, arrastando-Te e puxando-Te pelos cabelos, 
atirando-Te de um lado para o outro. 

Jesus, meu Amor, o meu coração não suporta ver-Te no 
meio de tantas penas. Tu queres que tome nota de tudo, 
mas eu quereria antes fechar os olhos para não ver cenas 
tão dolorosas, que arrancam o coração de qualquer peito, 
mas, o amor por Ti, obriga-me a ver o que é feito de Ti. 

E vejo que não respiras, que não dizes nada para Te 
defenderes, que estás nas mãos dos soldados como um 
farrapo e podem fazer de Ti aquilo que quiserem; e vendo 
que se atiram a Ti, temo que Tu morras debaixo dos seus 
pés.  

Meu Bem e meu Tudo, é tanta a dor que sinto pelas 
Tuas penas, que quereria gritar tão alto, ao ponto de me 
fazer ouvir no alto do Céu para chamar o Pai, o Espírito 
Santo e todos os Anjos; fazer-me ouvir, aqui na terra, 
de um lado ao outro, para chamar em primeiro lugar a doce 
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Mãe e todas as almas que Te amam, de modo a formarmos um 
muro à tua volta, para impedir que estes soldados 
insolentes, se aproximem de Ti para Te insultarem e Te 
atormentarem. E, juntamente, conTigo repararmos toda a 
espécie de pecados noturnos, sobretudo aqueles cometidos 
pelos sequazes, durante a noite, sobre a Tua Sacramental 
Pessoa, e repararmos todas as ofensas das almas que, na 
noite da prova, não se mantêm fiéis. 

Mas vejo, meu Bem insultado, que os soldados 
cansados e bêbados, quereriam repousar, e o meu pobre 
coração, oprimido e dilacerado por tantas penas Tuas, 
não quer ficar só juntamente conTigo, sinto a necessidade 
de mais companhia. Ó doce Mãe, sê Tu a minha inseparável 
companhia; abracemos juntas Jesus para o consolarmos! Ó 
Jesus, juntamente com a Mãe, abraço-Te, abencoo-Te e, 
com Ela, dormirei o sono do amor sobre o Teu Coração. 

******************************* 

PROCURAR UM CHAMADO DE AMOR E DE CONVERSÃO E 
REFLETIR SOBRE ESTA HORA SANTA, À LUZ DESSE 
CHAMADO DE AMOR E DE CONVERSÃO. 

****************** 

ORAC ̧ÃO DE AGRADECIMENTO DEPOIS DE CADA HORA. 

Meu Jesus, Tu chamaste-me nesta Hora da Tua Paixão 
a fazer-Te companhia e eu vim. Parecia-me que Te ouvia, 
angustiado e sofredor, a pedir, a reparar e a sofrer, e 
com as vozes mais comovedoras e eloquentes pedir a 
salvação das almas.  

Procurei seguir-Te em tudo e agora, tendo de Te 
deixar para me dedicar às minhas ocupações habituais, 
sinto o dever de Te dizer “obrigado”, e “bendigo-Te”.  

Sim, ó Jesus, repito-Te “obrigado” milhares de vezes 
e “bendigo- Te” por tudo o que fizeste e sofreste por 
mim e por todos. “Obrigado” e “bendigo-Te” por cada gota 
de Sangue que derramaste, por cada respiro, palpitação, 
passo, palavra, olhar, amargura e ofensa que suportaste. 
Por tudo, ó meu Jesus, Te digo um “obrigado” e um 
“bendigo-Te”.  

Ó Jesus, faz com que de todo o meu ser brote uma 
corrente contínua de gratidão e de bênçãos, de forma a 
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atrair sobre mim e sobre todos a corrente das Tuas 
bênçãos e graças. Ó Jesus, aperta-me ao Teu Coração e 
com as Tuas mãos santíssimas, marca cada partícula do 
meu ser com o Teu “bendigo-Te”, para que de mim brote um 
hino continuo de louvor a Ti.  

******************* 
 
Fonte do Texto supra: 
 
http://www.passioiesus.org/pt/horasdelapasion/distribucion.htm 


