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23ª. HORA DA PAIXÃO DE JESUS: DAS 3 ÀS 4 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 das 3 às 4 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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JESUS MORTO É TRESPASSADO COM UM GOLPE DE LANÇA. 

A DEPOSIÇÃO DA CRUZ 

Meu Jesus morto, toda a natureza lançou um brado de 
dor quando Tu expiraste e chorou a Tua Morte dolorosa, 
reconhecendo em Ti o seu Criador. Milhares de Anjos 
sobrevoam em volta da Cruz e choram a Tua Morte; eles 
adoram-Te como nosso verdadeiro Deus e acompanham-Te ao 
Limbo, aonde vais beatificar tantas almas que desde há 
séculos aspiram ardentemente por Ti. Meu Jesus morto, 
não consigo separar-me da Tua Cruz, nem me sacio de 
beijar e voltar a beijar as Tuas Santíssimas Chagas, que 
me falam com eloquência de quanto me amaste; ao ver as 
dilacerações horríveis, a profundidade das Tuas Chagas 
que deixam a descoberto os Teus ossos, ai, como me sinto 
morrer! Quereria tanto chorar sobre estas Chagas, para 
as lavar com as minhas lágrimas; quereria tanto amar-Te, 
ao ponto de Te curar totalmente com o meu amor e devolver 
a beleza natural à Tua Humanidade irreconhecível; 
quereria ficar sem pinga de sangue, para encher as Tuas 
veias vazias com o meu sangue e chamar-Te de novo à vida. 

Ó meu Jesus, o que não pode fazer o amor? O amor é 
vida; e eu, com o meu amor, quero dar-Te vida e, se não 
basta o meu, dá-me o Teu Amor e com o Teu Amor tudo 
poderei; sim, poderei dar vida à Tua Santíssima 
Humanidade. Ó meu Jesus, mesmo depois de morto queres 
mostrar-me que me amas, atestar-me o Teu Amor e dar-me 
refúgio, um abrigo no Teu Sagrado Coração; por isso, um 
soldado impelido por uma força suprema, para ter a 
certeza da Tua Morte, trespassa o Teu Coração com uma 
lança, abrindo nele uma Chaga profunda; e Tu, meu Amor, 
derramas as últimas gotas de Sangue e Água, que existem 
no Teu ardente Coração. 

Ah, quantas coisas me diz esta Chaga aberta pelo 
Amor! E se a tua boca está muda, fala-me o Teu Coração e 
sinto que me diz: “Meu filho, depois de ter dado tudo, 
quis ser trespassado por esta lança, a fim de abrir um 
refúgio para todas as almas neste Meu Coração. Este, 
aberto, gritará continuamente a todos: Vinde a Mim se 
quereis ser salvos! Neste Coração encontrareis a 
santidade e sereis santos, achareis alívio nas aflições, 
a força na fraqueza, a paz nas dúvidas e a companhia no 
abandono. Ó almas que me amais, se Me quereis amar 



Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

Meditação da Paixão de Jesus - 23ª. Hora: das 3 às 4 da tarde - 
sagradoscoracoesunidos.org 

5 

verdadeiramente, vinde habitar sempre neste Coração; 
aqui encontrareis o verdadeiro Amor para Me amar e chamas 
abrasadoras para vos queimarem e vos consumarem todas 
pelo Amor. Tudo está centrado neste Coração: aqui estão 
contidos os Sacramentos, a Minha Igreja, a vida da Minha 
Igreja e a vida de todas as almas. Neste, sinto também 
as profanações que se fazem contra a Minha Igreja, as 
maquinações dos inimigos, as setas que lhe lançam, os 
Meus filhos espezinhados, porque não há ofensa que este 
Meu Coração não sinta. Por isso, Meu filho, a tua vida 
seja neste Meu Coração; defende-Me, repara-Me e conduz-
Me todos para ele». 

Meu Amor, se uma lança feriu o Teu Coração por mim, 
rogo-Te que também Tu com as Tuas mãos firas o meu 
coração, os meus afetos, os meus desejos e todo o meu 
ser; não exista nada em mim que não seja ferido pelo Teu 
Amor. Uno tudo às penas dilacerantes da nossa querida 
Mãe, a qual, pela dor, ao ver dilacerar o Teu Coração, 
desfalece de dor e amor e, como pomba, voa para ele, a 
ocupar o primeiro lugar, para ser a primeira Reparadora, 
a Rainha do Teu próprio Coração, a Medianeira entre Ti e 
as criaturas. Também eu quero voar com a minha Mãe para 
o Teu Coração, para escutar como Ela Te repara, e repetir 
as Suas reparações por todas as ofensas que Tu recebes. 
Ó meu Jesus, neste Teu Coração ferido, encontrarei a 
Vida; assim, quando estiver para fazer qualquer coisa, 
beberei sempre dele. Nunca mais darei vida aos 
pensamentos, mas se quiserem viver, tomarei os Teus. O 
meu querer nunca mais terá vida, mas se quiser ter vida, 
tomarei a Tua Santíssima Vontade; o meu amor nunca mais 
terá vida, mas se quiser viver, tomarei o Teu Amor. Ó 
meu Jesus, toda a Tua Vida é minha, esta é a Tua Vontade, 
este é, também, o meu querer. 

JESUS É DEPOSTO DA CRUZ 

Meu Jesus morto, vejo que os Teus discípulos se 
apressam a depor-Te da Cruz; José [de Arimateia] e 
Nicodemos, que até então estiveram escondidos, agora, 
com coragem e sem nada temer, querem dar-Te sepultura 
honrosa e por isso pegam em martelos e turqueses para 
realizarem o ato sagrado e triste de Te despregarem da 
Cruz, enquanto a Tua dolorosa Mãe estende os Seus braços 
maternais para Te receber no colo. 
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Meu Jesus, enquanto Te despregam, quero também eu 
ajudar os Teus discípulos a suster o Teu Santíssimo Corpo 
e, com os pregos que Te tiram, prega-me totalmente a Ti 
e, com a Tua Santa Mãe, quero adorar-Te e beijar-Te e 
depois fechar-me no Teu Coração para nunca mais sair 
dele. 

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

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 
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 


