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21ª. HORA DA PAIXÃO DE JESUS: DA 1 ÀS 2 DA TARDE. 

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

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 da 1 às 2 da tarde. 

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. 

 

****************** 
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SEGUNDA HORA DE AGONIA NA CRUZ 

SEGUNDA PALAVRA DE JESUS NA CRUZ 

Meu Amor trespassado, enquanto rezo conTigo, a força 
arrebatadora do Teu Amor e das Tuas penas mantém fixo o 
meu olhar em Ti; mas, parte-se-me o coração, ao ver-Te 
sofrer tanto. Tu sofres de amor e de dor, e as chamas 
que queimam o Teu Coração elevam-se tão alto que estão 
em ato de Te reduzirem a cinzas; o amor, que ele contém, 
é mais forte do que a própria morte e Tu, querendo 
desabafar, olhando o ladrão, à tua direita, subtrai-lo 
ao Inferno: com a Tua Graça, tocas o seu coração e aquele 
ladrão muda completamente, reconhecendo-Te, confessando-
Te como Deus e, profundamente contrito, diz: “Senhor, 
recorda-Te de mim quando estiveres no Teu Reino”. 

E Tu não hesitas em responder-lhe: “Hoje estarás 
coMigo no Paraíso”; e fazes dele o primeiro triunfo do 
Teu Amor.  

Mas, vejo que no Teu Amor não roubas o coração só ao 
bom ladrão, mas também a muitos moribundos! Ah, Tu pões 
à sua disposição o Teu Sangue, o Teu Amor e os Teus 
Méritos, e usas todos os artifícios e estratagemas 
divinos para tocares os seus corações e roubá-los para 
Ti. Mas, também nisto o Teu Amor é contrastado! Quantas 
repulsas, quantas desconfianças e quantos desesperos! E 
a dor é tanta que de novo ficas em silêncio! 

Ó meu Jesus, quero reparar por aqueles que [não 
confiam na tua] Misericórdia Divina e desesperam no 
momento da morte. 

Meu doce Amor, inspira confiança e certeza iluminada 
em Ti, especialmente àqueles que se encontram entre as 
angústias da agonia; e, em virtude desta Tua palavra, 
concede-lhes luz, força e auxílio para poderem morrer 
santamente e voar desta Terra para o Céu. Ó Jesus, 
encerra todas as almas no Teu Santíssimo Corpo, no Teu 
Sangue e nas Tuas Chagas. Portanto, pelos méritos deste 
teu preciosíssimo Sangue, não permitas que nem sequer 
uma só alma se perca! Ainda agora, o Teu Sangue brade 
juntamente com a Tua voz, a todas: “Hoje estareis comigo 
no Paraíso!” 
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TERCEIRA PALAVRA DE JESUS NA CRUZ 

Meu Jesus crucificado e dilacerado, as Tuas penas 
aumentam sempre cada vez mais: ah, nesta Cruz, Tu és o 
verdadeiro Rei das dores; no meio de tantas penas, 
nenhuma alma Te passa despercebida; pelo contrário, dás 
a cada uma delas a Tua própria Vida. Mas, o Teu Amor é 
contrariado, desprezado, descuidado pelas criaturas e, 
não o podendo dar, torna-se mais intenso, provoca-Te 
torturas indizíveis; nestas torturas, vai indagando que 
mais poderá dar ao homem para o vencer e faz-Te dizer: 
“Vê, ó alma, quanto te amei, se não queres ter piedade 
de ti mesma, ao menos, tem piedade do Meu Amor!”. 

Entretanto, vendo que não tens mais nada para lhe 
dar, uma vez que já lhe deste tudo, diriges o Teu olhar 
apagado à Tua Mãe; também Ela está mais do que moribunda 
por causa das Tuas dores, e o Amor que a tortura é tanto 
que a crucifica como a Ti. Como Mãe e Filho compreendeis-
Vos muito bem e Tu suspiras com satisfação e confortas-
Te ao ver que podes dar a Tua Mãe à criatura e, vendo em 
João toda a Humanidade, com voz muito terna, ao ponto de 
enternecer todos os corações, dizes: “Mulher, eis o Teu 
filho”; e a João: “Eis a tua Mãe”. 

A Tua voz penetra no Seu Coração materno e, unida às 
vozes do Teu Sangue, continua a dizer: “Minha Mãe, 
confio-Te todos os Meus filhos, todo o amor que sentes 
por Mim, sente-o também por eles; todos os Teus cuidados 
e ternuras maternas sejam para os Meus filhos; Tu salvá-
los-ás a todos”. 

A Tua Mãe aceita. Entretanto, as dores são tão fortes 
que Te fazem silenciar de novo. 

Ó meu Jesus, desejo reparar as ofensas que se fazem 
à Santíssima Virgem, as blasfémias e as ingratidões de 
tantos que não querem reconhecer os benefícios que Tu 
deste a todos, dando-A como Mãe. 

Como poderemos agradecer-Te tantos benefícios? Ó 
Jesus, recorremos à Tua própria fonte e oferecemos-Te o 
Teu Sangue, as Tuas Chagas, o Amor infinito do Teu 
Coração! Ó Virgem Santíssima, o que é que Tu sentes ao 
ouvir a voz do bom Jesus que Te deixa a todos nós como 
Mãe? 
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Ó Virgem bendita, agradecemos-Te e, para Te 
agradecer como mereces, oferecemos-Te os próprios 
agradecimentos do Teu Jesus. Ó terna Mãe, sê Tu a nossa 
Mãe, toma cuidado de nós e nunca permitas que Te 
ofendamos, ainda que minimamente. Conserva-nos sempre 
unidos a Jesus, com as Tuas mãos ata-nos todos, todos a 
Ele, de maneira que nunca mais possamos apartar-nos 
d’Ele. Com as Tuas próprias intenções, quero reparar por 
todos as ofensas que se fazem ao Teu Jesus e a Ti, Minha 
terna Mãe! 

Ó meu Jesus, enquanto estás mergulhado em tantas 
penas, Tu oras ainda mais pela causa da salvação das 
almas; perante isto, não ficarei indiferente, mas como 
pomba quero levantar voo sobre as Tuas Chagas, beijá-
las, mitigá-las e mergulhar no Teu Sangue, para poder 
dizer conTigo: “Almas, almas! Quero sustentar a Tua 
cabeça trespassada e dolorida para Te reparar e Te pedir 
misericórdia, amor e perdão para todos. 

Ó meu Jesus, reina na minha mente e cura-a em virtude 
dos espinhos que trespassaram a Tua cabeça; e não 
permitas que qualquer perturbação entre em mim. Fronte 
majestosa do meu Jesus, beijo-Te, atrai todos os meus 
pensamentos para Te contemplar e Te compreender. Olhos 
dulcíssimos do meu Bem, ainda que cobertos de Sangue, 
olhai-me; olhai a minha miséria, a minha debilidade, o 
meu pobre coração e fazei com que eu possa experimentar 
os efeitos admiráveis do Vosso olhar divino.  

Ouvidos do meu Jesus, apesar de ensurdecidos pelos 
insultos e pelas blasfémias dos ímpios, estais à nossa 
escuta; escutai as minhas orações e não desprezeis as 
minhas reparações. Sim, escuta, ó Jesus, o grito do meu 
coração; então, ele sossegará, quando o tiveres enchido 
com o Teu Amor.  

Rosto belíssimo do meu Jesus, mostra-Te, faz com que 
eu Te veja, a fim de que de todos e de tudo eu desapegue 
o meu pobre coração.  

A Tua Beleza me enamore continuamente e me conserve 
sempre arrebatado em Ti. Boca suavíssima do meu Jesus, 
fala-me, faz ressoar sempre a tua voz em mim e o poder 
da tua palavra destrua tudo o que não é Vontade de Deus, 
o que não é amor. 
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Ó Jesus, lanço os meus braços ao Teu pescoço e Tu 
lanças-me os Teus para me abraçar. Ó meu Bem, faz com 
que este abraço amoroso seja tão forte, que nenhuma força 
humana possa separar-nos e assim abraçados, eu apoiarei 
o meu rosto no Teu Coração e depois, com confiança, 
beijarei os Teus lábios e Tu dar-me-ás o Teu beijo de 
amor. Assim, far-me-ás respirar o Teu hálito dulcíssimo, 
o Teu Amor, o Teu Querer, as Tuas penas e toda a Tua Vida 
Divina. Santíssimos ombros do meu Jesus, sempre fortes e 
constantes em padecer por meu amor, dai-me fortaleza, 
constância e heroísmo no sofrimento por seu amor. 

Ó Jesus, não permitas que eu seja inconstante no 
amor; antes, faz-me parte da Tua Imutabilidade! Peito 
inflamado do meu Jesus, dá-me as Tuas chamas: Tu não as 
podes conter por mais tempo e o meu coração, com 
ansiedade, procura-as através daquele Sangue e daquelas 
Chagas.  

Ó Jesus, aquilo que mais Te atormenta são as chamas 
do Teu Amor; ó meu Bem, torna-me participante delas. Será 
que não Te compadeces de uma alma tão fria e pobre do 
Teu Amor? Santíssimas Mãos do meu Jesus, vós que criastes 
o Céu e a Terra, estais dilaceradas a ponto de não vos 
poderdes mexer!  

Ó meu Jesus, continua a Tua Criação: a Criação do 
Amor. Cria em todo o meu ser uma vida nova, a Vida Divina; 
pronuncia as Tuas palavras no meu pobre coração e 
transforma-o todo no Teu. Santíssimos Pés do meu Jesus, 
nunca me deixeis sozinho, fazei com que eu corra sempre 
convosco e não dê nem sequer um passo longe de vós. 
Jesus, com o meu amor e as minhas reparações, desejo 
aliviar-Te das penas que Tu sofres nos Teus Santíssimos 
Pés. 

Ó meu Jesus Crucificado, adoro o Teu Sangue 
preciosíssimo, beijo uma a uma as Tuas Chagas, desejando 
lançar nelas todo o meu amor, as minhas adorações e as 
reparações mais sentidas. Seja o Teu Sangue para todas 
as almas luz nas trevas, conforto nas penas, força na 
fragilidade, perdão na culpa, auxílio nas tentações, 
defesa nos perigos, amparo na morte e asas para 
transportá-las desta Terra para o Céu. 

Ó Jesus, venho a Ti e no Teu Coração faço o meu ninho 
e a minha morada. De dentro do Teu Coração, ó meu doce 
Amor, chamarei todos a Ti; e se alguém quiser aproximar-
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se para Te ofender, exporei o meu peito e não permitirei 
que Te fira; pelo contrário, fechá-lo-ei no Teu Coração, 
falar-lhe-ei do Teu Amor e farei que transforme as 
ofensas em amor. 

Ó Jesus, nunca permitas que eu saia do Teu Coração, 
alimenta-me com as Tuas chamas, dá-me vida com a Tua Vida 
para que eu possa amar-Te como Tu mesmo desejas ser 
amado. 

QUARTA PALAVRA DE JESUS NA CRUZ 

Jesus sofredor, enquanto estou abraçado e abandonado 
no Teu Coração, numerando as Tuas penas, vejo que um 
calafrio violento invade a Tua Santíssima Humanidade; os 
Teus membros agitam-se como se um quisesse separar-se do 
outro e, entre as convulsões provocadas pelas dores 
atrozes, Tu bradas com voz forte: “Meu Deus, Meu Deus, 
porque Me abandonaste?”  

A este teu grito, todos tremem, as trevas tornam-se 
mais densas, a Mãe, petrificada, empalidece e desfalece! 

Minha Vida! Meu tudo! Meu Jesus, o que vejo? Ah, Tu 
estás prestes a morrer, as próprias dores, que Te são 
tão fiéis, estão prestes a deixar-Te; e, no entanto, 
depois de tanto sofrimento, com imensa dor, vês que as 
almas não estão todas unidas a Ti; antes, vês que muitas 
delas se perderão e ao desvincularem-se dos Teus membros 
sentes a dolorosa separação. E Tu, devendo satisfazer a 
Justiça Divina também por elas, sentes a morte de cada 
uma e as próprias penas que sofrerão no Inferno, e gritas 
com força a todos os corações: “Não Me abandoneis; se 
quiserdes mais penas, estou pronto, mas não vos separeis 
da Minha Humanidade. Esta é a dor das dores, é a morte 
das mortes; tudo o resto, nada seria para Mim, se Eu não 
padecesse a vossa separação! Tende piedade do Meu Sangue, 
das Minhas Chagas e da Minha Morte! Este grito será 
contínuo aos vossos corações. Não Me abandoneis! 

Meu amor, quanto sofro, juntamente conTigo! Tu 
afliges-Te; a Tua Santíssima Cabeça inclina-se sobre o 
Teu peito e a vida abandona-Te. 

Meu Amor, sinto-me morrer, também eu quero gritar 
conTigo: “Almas, almas!” Não me apartarei desta Cruz, 
destas Chagas, para Te pedir almas e, se Tu quiseres, 
penetrarei nos corações das criaturas, circundá-los-ei 
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com as Tuas penas, para que não me fujam e, se me fosse 
possível, quereria colocar-me à porta do Inferno, a fim 
de fazer recuar as almas que se encaminham para lá e 
conduzi-las ao Teu Coração. Mas, Tu agonizas e silencias, 
enquanto eu choro a Tua Morte iminente.  

Ó meu Jesus, tenho compaixão de Ti, estreito com 
força o Teu Coração ao meu, beijo-o e olho-o com toda a 
ternura de que sou capaz e, para Te aliviar mais, faço 
minha a Ternura divina e com esta quero compadecer-me de 
Ti, transformar o meu coração em rios de doçura e 
derramá-lo no Teu para suavizar a amargura que sentes 
pela perda das almas.  

Ó meu Jesus, este Teu grito é demasiado doloroso; 
mais do que o abandono do Pai, é a perda das almas, que 
se afastam de Ti, que são a causa de deixares escapar do 
Teu Coração esta dolorosa lamentação!  

Ó meu Jesus, aumenta em todos a graça, a fim de que 
ninguém se perca e a minha reparação seja em benefício 
das almas que se deveriam perder, para que não se percam. 

Ó meu Jesus, por meio deste abandono, ainda Te peço 
que ajudes tantas almas amantes que, para tê-las como 
companhia no Teu abandono, parece que as privas de Ti, 
deixando-as nas trevas. Ó Jesus, as penas destas sejam 
como preces que chamam as almas para perto de Ti e para 
Te aliviarem na Tua dor. 

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

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.  
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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 
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 


