
Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

Meditação da Paixão de Jesus - 7 às 8 da noite - sagradoscoracoesunidos.org 1 

 

As Horas da Paixão de Nosso Senhor 
Jesus Cristo 

 

Pela Serva de Deus 

Luísa Piccarreta 

Pequena Filha da Divina Vontade 

3ª. HORA DA PAIXÃO DE JESUS: DAS 7 ÀS 8 DA NOITE 

  



Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

Meditação da Paixão de Jesus - 7 às 8 da noite - sagradoscoracoesunidos.org 2 

 
 

 
 
 
 



Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria 

Meditação da Paixão de Jesus - 7 às 8 da noite - sagradoscoracoesunidos.org 3 

 

 

3ª. HORA DA PAIXÃO DE JESUS: DAS 7 ÀS 8 DA NOITE 

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

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 7 às 8 da noite. 

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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A CEIA LEGAL 

Ó Jesus, ao chegares ao Cenáculo, com os Teus amados 
discípulos pões-Te a cear com eles. Quanta doçura, quanta 
afabilidade, não manifestas em toda a Tua Pessoa, 
abaixando-Te, pela última vez, a tomar o alimento 
material! Em Ti, tudo é amor; também nisto, Tu não só 
reparas os pecados de gula, mas imploras a santificação 
do alimento. 

Jesus, minha Vida, o teu olhar dócil e penetrante 
parece perscrutar todos os Apóstolos, e também naquele 
acto de tomar o alimento, o Teu Coração fica trespassado, 
ao ver os Teus caros Apóstolos, ainda débeis e frágeis, 
especialmente o pérfido Judas, que já colocou o pé no 
Inferno. E Tu, do íntimo do coração, dizes com 
amargura: “Qual é a utilidade do Meu Sangue? Eis, uma 
alma que tanto beneficiei: está perdida!”. 

E olhas para ele, com os Teus olhos cintilantes de 
luz e de amor, como que a fazer-lhe compreender o grande 
mal que está para realizar. Mas, a Tua suprema caridade 
faz-Te suportar esta dor e não a manifestas nem sequer 
aos Teus amados discípulos. 

E enquanto Te entristeces por Judas, o Teu Coração 
enche-se de alegria ao veres à tua esquerda João, o Teu 
discípulo amado, a tal ponto que, não podendo conter mais 
o amor, atraindo-o docilmente a Ti, lhe fazes reclinar a 
cabeça sobre o Teu peito, fazendo-o gozar o Paraíso 
antecipado. 

E é nesta hora solene que, nos dois discípulos, estão 
representados os dois povos, o réprobo e o eleito: o 
réprobo em Judas, que já sente o inferno no seu coração; 
o eleito em João, que em Ti descansa e goza. 

Ó meu doce Bem, também eu me aproximo de Ti e, 
juntamente, com o Teu discípulo amado, quero reclinar a 
minha cabeça no Teu adorável peito e suplicar-Te que me 
faças experimentar, também a mim, nesta terra, as 
delícias do Céu, assim, arrebatado pelas doces harmonias 
do Teu Coração, a terra, para mim, já não seja terra, 
mas Céu. 

Mas, naquelas harmonias dulcíssimas e divinas, sinto 
que Te escapam palpitações dolorosas: são pelas almas 
perdidas! Ó Jesus, não permitas que outras almas se 
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percam; faz com que a Tua palpitação, correndo na delas, 
lhes faça experimentar as palpitações da Vida celeste, 
como as sente João, o Teu discípulo amado e, atraídas 
pela suavidade e doçura do Teu Amor, todas elas possam 
entregar-se a Ti. 

Ó Jesus, enquanto permaneço reclinado sobre o Teu 
Coração, dá-me, também a mim, o alimento, que deste aos 
Apóstolos: o alimento do amor, da palavra divina, e da 
Tua Divina Vontade. Ó meu Jesus, não me negues este 
alimento, que Tu tanto desejas dar-me, para que, em mim, 
se forme a Tua própria Vida. 

Ó meu doce Bem, enquanto estou perto de Ti, vejo que 
o alimento que Tu tomas, com os Teus discípulos amados, 
é um cordeiro. Este é o cordeiro figurativo; e assim, 
como neste cordeiro não permanece humor vital, pela força 
do fogo, também Tu, Cordeiro místico, que por amor Te 
deves consumar inteiramente pelas criaturas, não 
conservarás nem sequer uma gota de sangue para Ti, 
derramando-o todo por nosso amor. 

Por isso, ó Jesus, não fazes nada que não represente 
vivamente a Tua dolorosíssima Paixão, que tens sempre 
presente na mente, no coração, em tudo; e isto ensina-
me que, se também eu tiver diante da mente e no coração 
o pensamento da Tua Paixão, nunca me negarás o alimento 
do Teu Amor. Quanto Te agradeço! 

Ó meu Jesus, nenhum ato Te escapa, que não me tenhas 
presente e que não tenhas a intenção de me concederes um 
bem especial. Por isso, peço-Te que a Tua Paixão esteja 
sempre na minha mente, no meu coração, nos meus olhares, 
nos meus passos e nos meus sofrimentos, a fim de que, 
para onde quer que me volte, dentro e fora de mim, Te 
encontre sempre presente em mim; e Tu concede-me a graça 
de nunca esquecer o que sofreste e padeceste por mim. 
Que isto seja para mim como um íman que, atraindo todo o 
meu ser a Ti, nunca me deixe afastar de Ti. 

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

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

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


