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PASSIO DOMINI 

"Então, não pudestes vigiar uma hora comigo?" 
 

Na Quinta-feira Santa, Nosso Senhor Jesus Cristo foi até o Jardim das Oliveiras para rezar, 
começando assim a Sua Divina Paixão. Ali Ele rezou: "Pai, se for da Vossa Vontade, afasta de 
mim este cálice: no entanto, não se faça a Minha Vo ntade, mas a Vossa".   Então um Anjo 
descendo do Céu apareceu-Lhe para O fortalecer.  
 

Do mesmo modo como o Anjo fortaleceu e consolou Nosso Senhor, o Eterno Sumo Sacerdote, 
assim nos reunimos na presença de Jesus Eucarístico para fortalecer espiritualmente e nutrir os 
nossos sacerdotes, através da nossa intercessão. 
 

Jesus quis que o Seu Sacerdócio permanecesse na Igreja, de uma forma visível através dos 
sacerdotes. Por essa razão, a atenção para o Sacerdócio Sacramental da Igreja é uma 
característica essencial da Passio Domini. O "Mistério Pascal" de Jesus Cristo está no centro da 
nossa fé cristã. A Páscoa de Jesus realizada através de Seu sofrimento, morte e ressurreição 
também está no centro da nossa espiritualidade. 
 

Cada quinta-feira à noite somos convidados a manter recolhimento e reflexão sobre a Paixão do 
Senhor. Apenas uma hora cada 5ªfeira para dedicar-se à oração e adoração, em união com Jesus 
Cristo assim como Ele passou através da Agonia no Jardim das Oliveiras na Quinta-feira Santa. 
 

A observância da Passio Domini é acima de tudo uma oração de intercessão para os outros.  
Durante o tempo em que acompanhamos Cristo na Sua Paixão, oferecemos as Gotas do 
Preciosíssimo Sangue de Jesus que Ele derramou por Amor a nós e para a salvação do mundo.  
Nós oferecemos o Seu Sangue, de modo especial para os sacerdotes, para que eles sejam fiéis no 
cumprimento de suas vocações. Também intercedemos por aqueles sacerdotes que abandonaram 
a sua vocação para que eles possam se reconciliar com Cristo e com a Sua Igreja.  
 

Nosso Senhor pede que vigiemos com Ele uma hora. Qualquer pessoa seguindo este apelo do 
Senhor, aprende, antes de mais nada, a força do silêncio; um silêncio que é algo mais do que "não 
falar".  É o silêncio dos lábios e do coração, do amor à tranqüilidade e ao recolhimento; o silêncio 
que tem a reverência como o seu primeiro fruto. Ele também eleva o homem para o mundo das 
Verdades da Fé. Ele é o caminho para a purificação e integridade, uma arma contra toda a 
dissipação, distração e superficialidade. 
 

Aqui ouvimos Nosso Senhor falando aos nossos corações, e imploramos ao Pai Celestial de 
permitir que uma Gota do Preciosíssimo Sangue de Jesus, derramado no Jardim do Getsêmani, 
possa cair sobre aqueles por quem oramos. No mais profundo desespero de Nosso Senhor, Ele 
encontrou os Apóstolos dormindo e lhes perguntou: "Então não pudestes vigiar uma hora 
comigo?".  Queremos passar esta hora com Nosso Salvador, para que neste tempo Ele não sofra 
sozinho. 
 

“ A vossa companhia, mesmo à distância, quando é feita com o coração, é sempre para 
Mim imensamente agradável. Mas são poucas, muito poucas, as almas que se lembram, 
durante o dia, de que Eu estou sozinho nos Sacrários das igrejas e das capelas, e 
procuram fazer-Me então um pouco de companhia, mesmo do lugar onde estão”. Jesus 
 
 

 

 

VENHA ENTÃO, CADA UM, E ACEITE ESTE CONVITE PARA ES TAR COM JESUS NO SACRÁRIO.  
PARA ISSO VOCÊ PODE FAZÊ-LO À DISTÂNCIA, MESMO DESD E A SUA CASA, EM ORAÇÃO PROFUNDA   

 

Santo Agostinho lembra: ”Mais vale uma só lágrima derramada em recordação da                     
Paixão de Jesus, que uma peregrinação a Jerusalém e um ano de jejum a pão e agua”. 

 

Reuna seu grupo de oração e comece esta Santa Devoç ão. 
AS GRAÇAS SERÃO ABUNDANTES 

 “Quem corresponde à Minha Misericórdia?”  
Jesus 
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Estas meditações são adaptadas e foram compiladas de revelações de Jesus a almas escolhidas. 

O EVANGELHO DA PAIXÃO 

Naquele Tempo: Jesus saiu com os seus discípulos para além da torrente de Cedron, onde havia um jardim, no 
qual entrou com os Seus discípulos. Judas, o traidor, conhecia também aquele lugar, porque Jesus ia 
freqüentemente para lá com os Seus discípulos. Tomou então Judas a coorte e os guardas de serviço dos 
pontífices e dos fariseus, e chegaram ali com lanternas, tochas e armas. Como Jesus soubesse tudo o que havia 
de lhe acontecer, adiantou-Se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam: A Jesus de Nazaré. Sou Eu, 
disse-lhes. (Também Judas, o traidor, estava com eles.) 

Quando lhes disse Sou Eu, recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes ele, pela segunda vez: A quem buscais? 
Disseram: A Jesus de Nazaré. Replicou Jesus: Já vos disse que Sou Eu. Se é, pois, a Mim que buscais, deixai ir 
estes. Assim se cumpriu a palavra que disse: Dos que me deste não perdi nenhum (Jo 17,12). Simão Pedro, que 
tinha uma espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. (O servo 
chamava-se Malco.) Mas Jesus disse a Pedro: Enfia a tua espada na bainha! Não hei de beber Eu o Cálice que o 
Pai Me deu? 

Então a coorte, o tribuno e os guardas dos judeus prenderam Jesus e O ataram. Conduziram-No primeiro a Anás, 
por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Caifás fora quem dera aos judeus o conselho: 
Convém que um só homem morra em lugar do povo . Simão Pedro seguia Jesus, e mais outro discípulo. Este 
discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, Porém 
Pedro ficou de fora, à porta. Mas o outro discípulo (que era conhecido do sumo sacerdote) saiu e falou à porteira, 
e esta deixou Pedro entrar. A porteira perguntou a Pedro: Não és acaso também tu dos discípulos desse homem? 
Não o sou, respondeu ele. 

Os servos e os guardas acenderam um fogo, porque fazia frio, e se aqueciam. Com eles estava também Pedro, de 
pé, aquecendo-se. O sumo sacerdote indagou de Jesus acerca dos Seus discípulos e da Sua doutrina. Jesus 
respondeu-lhe: Falei publicamente ao mundo. Ensinei na sinagoga e no templo, onde se reúnem os judeus, e 
nada falei às ocultas. Por que Me perguntas? Pergunta àqueles que ouviram o que lhes disse. Estes sabem o que 
ensinei. A estas palavras, um dos guardas presentes deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que 
respondes ao sumo sacerdote?  Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, prova-o, mas se falei bem, por que me bates? 
(Anás enviou-o preso ao sumo sacerdote Caifás.) 

Simão Pedro estava lá se aquecendo. Perguntaram-lhe: Não és porventura, também tu, dos Seus discípulos? 
Negou-o, dizendo: Não! Disse-lhe um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a 
orelha: Não te vi eu com Ele no horto? Mas Pedro negou-O outra vez, e imediatamente o galo cantou. Da casa de 
Caifás conduziram Jesus ao pretório. Era de manhã cedo. Mas os judeus não entraram no pretório, para não se 
contaminarem e poderem comer a Páscoa. Saiu, por isso, Pilatos para ter com eles, e perguntou: Que acusação 
trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Disse, 
então, Pilatos: Tomai-o e julgai-o vós mesmos segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: Não nos é 
permitido matar ninguém. Assim se cumpria a palavra com a qual Jesus indicou de que gênero de morte havia de 
morrer (Mt 20,19). 

Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És Tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Dizes isso 
por ti mesmo, ou foram outros que to disseram de mim? Disse Pilatos: Acaso sou eu judeu? A tua nação e os 
sumos sacerdotes entregaram-Te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O Meu Reino não é deste mundo. Se o 
Meu Reino fosse deste mundo, os Meus súditos certamente teriam pelejado para que Eu não fosse entregue aos 
judeus. Mas o Meu Reino não é deste mundo.  

Perguntou-lhe então Pilatos: És, portanto, rei? Respondeu Jesus: Sim, Eu Sou Rei. É para dar testemunho da 
Verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da Verdade ouve a Minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a 
verdade?... Falando isso, saiu de novo, foi ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Mas é 
costume entre vós que pela Páscoa vos solte um preso. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos 
gritaram novamente e disseram: Não! A este não! Mas a Barrabás! (Barrabás era um salteador.) Pilatos mandou 
então flagelar Jesus. Os soldados teceram de espinhos uma coroa e puseram-lha sobre a cabeça e cobriram-No 
com um manto de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos 
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saiu outra vez e disse-lhes: Eis que vo-lo trago fora, para que saibais que não acho nele nenhum motivo de 
acusação.  

Apareceu então Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse: Eis o homem! Quando 
os pontífices e os guardas o viram, gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Falou-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, 
pois eu não acho nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve 
morrer, porque se declarou Filho de Deus.  

Estas palavras impressionaram Pilatos. Entrou novamente no pretório e perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas 
Jesus não lhe respondeu. Pilatos então lhe disse: Tu não me respondes? Não sabes que tenho poder para te 
soltar e para te crucificar? Respondeu Jesus: Não terias poder algum sobre Mim, se de cima não te fora dado. Por 
isso, quem Me entregou a ti tem pecado maior. Desde então Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus gritavam: 
Se o soltares, não és amigo do imperador, porque todo o que se faz rei se declara contra o imperador. Ouvindo 
estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Lajeado, em hebraico 
Gábata. (Era a Preparação para a Páscoa, cerca da hora sexta.)  

Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei! Mas eles clamavam: Fora com ele! Fora com ele! Crucifica-o! Pilatos 
perguntou-lhes: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão 
César! Entregou-o então a eles para que fosse crucificado. Levaram então consigo Jesus. Ele próprio carregava a 
Sua Cruz para fora da cidade, em direção ao lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram, e 
com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos redigiu também uma inscrição e a fixou por cima 
da cruz. Nela estava escrito: Jesus de Nazaré, rei dos judeus . Muitos dos judeus leram essa inscrição, porque 
Jesus foi crucificado perto da cidade e a inscrição era redigida em hebraico, em latim e em grego. Os sumos 
sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas: Rei dos judeus, mas sim: Este homem disse ser o rei 
dos judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. 

Depois de os soldados crucificarem Jesus, tomaram as Suas vestes e fizeram delas quatro partes, uma para cada 
soldado. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a 
rasguemos, mas deitemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Assim se cumpria a Escritura: Repartiram 
entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica  (Sl 21,19). Isso fizeram os soldados. Junto à 
Cruz de Jesus estavam de pé Sua Mãe, a irmã de Sua Mãe, Maria, mulher de Cléofas, e Maria Madalena.  

Quando Jesus viu Sua Mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à Sua Mãe: Mulher, eis aí Teu filho . 
Depois disse ao discípulo: Eis aí Tua Mãe . E dessa hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. Em 
seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a Escritura, disse: Tenho sede.  
Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e, fixando-a numa vara de 
hissopo, chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: Tudo está consumado . Inclinou a 
cabeça e rendeu o espírito. (aqui ajoelha-se) 

Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a Preparação e esse sábado 
era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os 
soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a 
Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma 
lança e, imediatamente, saiu sangue e água. O que foi testemunha desse fato o atesta (e o seu testemunho é 
digno de fé, e ele sabe que diz a verdade), a fim de que vós creiais. 

Assim se cumpriu a Escritura: Nenhum dos seus ossos será quebrado (Ex 12,46). E diz em outra parte a Escritura: 
Olharão para aquele que transpassaram (Zc 12,10). Depois disso, José de Arimatéia, que era discípulo de Jesus, 
mas ocultamente, por medo dos judeus, rogou a Pilatos a autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. 
Foi, pois, e tirou o corpo de Jesus. Acompanhou-o Nicodemos (aquele que anteriormente fora de noite ter com 
Jesus), levando umas cem libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no 
em panos com os aromas, como os judeus costumam sepultar. No lugar em que ele foi crucificado havia um 
jardim, e no jardim um sepulcro novo, em que ninguém ainda fora depositado. Foi ali que depositaram Jesus por 
causa da Preparação dos judeus e da proximidade do túmulo. 
 
 

Este compêndio apresenta 13 meditações que devem ser meditadas uma por semana                            
AS GRAÇAS SERÃO ABUNDANTES  
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“Quem corresponde à Minha Misericórdia?”  
Jesus 

1 – VEM COMIGO 
 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém 
 

VINDE ESPÍRITO SANTO, enchei os corações de Vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso 
Amor. Enviai Senhor, o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus que 
instruístes os corações dos vossos fiéis, com a Luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos 
retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da Sua consolação. Por Cristo 
Senhor Nosso. Amém 
 

ATO DE CONTRIÇÃO: Ó meu Jesus, crucificado por minha culpa, estou muito arrependido de ter 
feito pecado, pois ofendi a Vós que sois tão bom, e mereci ser castigado neste mundo e no outro, 
mas perdoai-me, Senhor, não quero mais pecar. Amém    
 

D - Nós Vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui e em todas Vossas Igrejas que existem 
no mundo inteiro e Vos bendizemos!   R – Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo!
  
 

Graças e louvores se deem a todo momento!                                                                                                           
A JESUS, MEU DEUS, O SANTÍSSIMO SACRAMENTO (3x) +  Glória ao Pai ... 

 

SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS,  Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria 
tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. (3x) 

 

CONVITE 
As horas da Paixão do Senhor são horas especiais, em que Jesus abre o Seu Coração para conceder 
ao mundo graças abundantes de conversão, luz e fortaleza. Nós também estamos convidados a entrar 
no Horto das Oliveiras, para vigiar e orar, em união com o Senhor.  
 

Este convite “Faz-Me companhia na noite de quinta-feira ”, significa: Adorar o Senhor ofendido, ter 
compaixão do Senhor que sofre, reparar  os nossos pecados e os do mundo inteiro, oferecer preces 
pelo Santo Padre, pelos Bispos, pelos Sacerdotes e por toda a humanidade, juntar forças para suportar 
os nossos próprios sofrimentos, e alcançar graças, para aqueles que estão longe de Deus. 
 

Tomemos, portanto, a sério o convite do Senhor: “Vigiai e orai”,  e o de Sua Mãe, que, na aparição em 
Fátima, disse: “Rezai, rezai muito e fazei sacrifício pelos pecado res, porque não há quem se 
sacrifique e peça por eles”.  Que muitas pessoas sejam tocadas pelo sofrimento do Senhor, 
despertem, e se deixem inflamar do Amor de Jesus, que tanto nos ama, e é tão pouco amado.  
 

ADORAÇÃO  
“Agora, situa-te no lugar onde estou e onde entras: O Horto das Oliveiras. Observa o lugar e 
contempla-Me. Há no ar uma sensação de tristeza. Ajoelha-te, e adora com os Anjos ESTE que aqui 
está, para começar a Sua vigília de dor e que está a sofrer pelos vossos pecados. Conserva-te em 
adoração algum tempo. Podes rezar em voz alta as orações de adoração, mas também podes ficar na 
oração silenciosa.”                     
 

AÇÃO DE GRAÇAS  
“Agradece a graça que te faço em te chamar aqui, em permitir que Me faças companhia durante esta 
hora, em aceitar a reparação que Me vais oferecer. Agradece por ti e pelos teus irmãos que vão se 
beneficiar desta oração. Agradece o que Eu vou fazer em ti e no teu próximo, através de ti. Agradece o 
Amor, a Salvação que te ofereço, a Minha presença no meio de vós e o Meu Sacrifício de dor e de 
morte” 
 

COMPANHIA REPARADORA   
“Mergulha-te agora Comigo em oração silenciosa. Se tens dificuldades, procura suporte naquilo que 
está sendo dito, em que te mostro o Meu sofrimento no Horto. Repete as Minhas palavras. Mergulha o 
sofrimento que tiveres, no Meu próprio sofrimento, na Minha solidão. Vê o aproximar dos pecados, de 
todos os pecados do mundo em todos os tempos, vê os teus próprios pecados. Vê como assumo cada 
um, mesmo os mais repugnantes e, assim, fico coberto de toda a lama e maldade do mundo, diante do 
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Pai. Vê o suor de Sangue inundar o Meu rosto e todo o Meu corpo. Adora-Me nesta situação, em 
silêncio, e arrepende-te!”                          .....(faz uma pausa, e ora com o coração)... 
 

Pela Sua Dolorosa Paixão.   R – Tende Misericórdia de nós, das almas e do mundo  inteiro! 

“PEDE PERDÃO PARA O MUNDO , e podes ir dizendo os pecados pelos quais pedes perdão. Vê-Me 
buscar companhia nos Meus discípulos, e não a encontrar. Mergulha aqui os teus desencantos, 
desilusões e abandonos. Faz propósitos de mais amor por Mim, de mais companhia, e de mais amor 
aos irmãos.”                                                   ...(faz uma pausa, e ora com o coração)...      
Meu Jesus, perdão e misericórdia!  R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
                   

“VOLTA A REZAR COMIGO, COM MUITO AMOR . Aceita Comigo a dor que te aflige. Aceita as tuas 
dificuldades, a tua miséria. Põe a Meus pés aquilo que és, aquilo que tens, aquilo que fazes e que 
suportas, coloca aqui os teus próprios pecados, para que te limpe deles. Entrega-Me todo o teu ser, o 
teu tempo, a tua saúde, o teu trabalho, as tuas disponibilidades econômicas, a tua família, a tua própria 
vida.”                                                               ...(faz uma pausa, e ora com o coração)... 
Jesus, manso e humilde de Coração.  R – Fazei o nosso coração semelhante ao Vosso! 
 

“OLHA-ME NOS MEUS SACRÁRIOS , sozinho, fechado, olhado sem amor, tratado sem respeito, 
ultrajado em comunhões sacrílegas. No horto, vi essas situações e sofri aflições, por causa daquilo que 
Me fariam. O que Me fazem agora, senti-o naquele momento. É por isso que é preciso, agora, a 
reparação dos filhos, que neste Horto, hoje Me fazem companhia. Agradece-Me, por ter ficado 
convosco. Pede perdão por aqueles que não Me adoram, não Me respeitam e que Me ultrajam. Reza 
por esses irmãos, e adora-Me tu por eles.”     ...(faz uma pausa, e ora com o coração)... 
Meu Jesus, perdão e misericórdia!  R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas!          

  

“AQUI, COMIGO, podes acompanhar os tormentos da minha paixão, tormentos que, no Horto, Eu vi, 
um por um. Contempla-os Comigo. Acompanha-Me neste momento difícil, em que Eu vejo o que vou 
sofrer. Promete aceitar o sofrimento que Eu permitir que te aconteça. Continua na Minha companhia e 
procura agora também a ajuda de Maria, Minha e tua Mãe.”  
                                                                               ...(faz uma pausa, e ora com o coração)... 
Pela Sua Dolorosa Paixão.   R – Tende Misericórdia de nós, das almas e do mundo  inteiro! 
 

“CONTINUA COMIGO. Fala-me no teu coração. Deixa-o expandir para Mim e por Mim. Se preferires, 
fica calado, contemplando-Me, ou dizendo, simplesmente, que Me ama. Mesmo que não soubesses 
dizer mais nada, apenas isto já Me bastava.”   ...(faz uma pausa, e ora com o coração)... 
Jesus, manso e humilde de Coração.  R – Fazei o nosso coração semelhante ao Vosso! 
 

VEM COMIGO 
“Do Meu Sacrário, de todos os Sacrários onde estou,  olho para vós.  O vosso mundo é um vasto 
campo onde crescem plantas daninhas, pleno de sol e de cuidados, mas de mau terreno, cheio de 
pedras e espinhos, terreno duro, onde a semente não penetra, ou onde as plantas são de imediato, 
abafadas por estes espinhos.  Vem para Mim junto de Mim, olha Comigo. Olha para os Meus esforços, 
olha para o que tenho feito por este mundo ingrato e vê a maneira como Me correspondem!”  
 

“Como podeis viver tão sossegados? É verdade que a Minha Misericórdia está sempre operante, 
buscando novos meios de lançar a semente. Mas, quem  é que A aproveita? Quem Lhe 
corresponde e A deixa crescer, florir, frutificar? Quem corresponde à Minha Misericórdia? A 
Minha Misericórdia é um Manto que vos abriga e prot ege, mas quem se quer abrigar debaixo 
dela? Quantos A vão recusando todos os dias, dizend o sempre – “mais tarde eu faço”... “não há 
perigo”...  pois este Manto está sempre aqui, e acompanhá-los- á sempre... E acabam por morrer 
fora dele!”  
 

“Dizei-Me quantos querem, verdadeiramente, aproveitar o Meu Sacrifício de Redenção? Vinde olhar o 
mundo! Que vedes?  Mundanidades, esquecimento de Mim, ou ignorância quase total, materialismo, 
paixões desenfreadas, vícios, frieza, ambições, inveja e ódio, vidas estragadas e quantos mergulhados 
em desespero! Tive piedade de vós e deixei o Céu, deixei a Minha Glória, para vir viver no meio destes 
filhos. Tive pena, por não poderem fazer nada para modificar a desgraçada condição em que o pecado 
original vos colocara, e ofereci-Me para reparar tal falta, embora sabendo que tal reparação devia estar 
em proporção com a Santidade do Pai, devia ser infinita. E ofereci-Me para a dor infinita.”  
 

“Vivi entre vós, sujeito aos mesmos cansaços, à nec essidade de comer e de beber, de dormir, de 
descansar, sujeito ao trabalho e às dificuldade de transpor distâncias. Sujeitei-Me a sofrer 
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invejas e ódios de muitos, ingratidões e indelicade zas, falta de compreensão, a ser caluniado, 
insultado, maltratado até ser morto.  A tudo Me sujeitei por amor de ti e de todos os teu s irmãos, 
mesmo por aqueles que Me faziam sofrer, por aqueles  que Me mataram, e por aqueles que, no 
decorrer dos  séculos Me esquecerem, Me trocaram pelos seus praz eres e Me traíram.”  

“Queres agradar-Me? Vem fazer-Me companhia. Mergulha nas páginas dos Evangelhos, diariamente,e 
vem para junto de Mim, no tempo em que vivi na terra. Vem Comigo, para o seio de Maria, Minha Mãe. 
Não há lugar mais propício à oração e ao recolhimento. O seio de Maria é silencioso e canta louvores. 
Aqui encontrar-Me-ás sempre, seja qual for a dificuldade em que te encontres. No Coração de Maria, 
encontrarás sempre o Meu Coração. No Coração de Maria, esse interior que tanto me encanta, 
aprenderás a verdadeira oração, a que é feita de coração, que não é barulhenta, palavrosa ou teatral.”  
 

“Aprenderás a oração silenciosa, oração feita mais de olhares do que de palavras, oração feita 
de amor e adoração, que depois resulta em caridade,  mas caridade verdadeira, como a de Minha 
Mãe, caridade que sai de si própria, que avança sem  esperar ser requisitada. O Coração de Maria 
deverá ser a tua morada habitual, aquela onde vives , aonde regressas sempre, porque algumas 
vezes, terás que sair para Me acompanhares a outros  lados. Vem Comigo até Belém, contemplar-
Me e adorar-Me no Meu nascimento, acompanhando a or ação de Minha Mãe, de José e os 
cânticos dos Anjos, que desceram do Céu para Me ado rarem de perto. Vem Comigo até Belém e 
aprenderás a estimar a pobreza.”  
 

“Aprenderás a dar valor às coisas humildes e a não julgar pelo que os olhos vêem, porque em Belém, 
os teus olhos apenas vêem um Menino, muito pobre. E tu vais acreditar que este Menino é Aquele que 
deves adorar, porque é o Grande Senhor do Céu e da Terra. Quem iria esperar que o Deus Infinito, o 
Grande Vencedor de todas as batalhas, se fizesse tão pequeno? Vem aqui a esta gruta, adorar-Me e 
aprender a ser pobre. Aqui é um lugar privilegiado, onde nem todos gostam de vir. Preferem 
acompanhar-Me noutros lugares e veem o Meu presépio com um sorriso condescendente, como se 
fosse coisa unicamente para crianças que ali estivessem. Realmente, este lugar é coisa para crianças, 
mas não esqueças que este lugar é a Porta do Céu, e que o Céu é para as crianças.”  
 

“Todos os que se sentem adultos e muito importantes , para penetrar no Meu presépio, têm muito 
que deixar para poderem entrar no Céu. Vem ao Meu p resépio. Da gruta onde nasci chamo-te e 
espero-te, para te revelar segredos de Amor que só comunico aos simples de espírito, aos que 
Me amam por Mim próprio, aos que Me amam, tanto com o criança como em adulto. Sou criança, 
nada quero poder sem tua ajuda. Sou igual às outras  crianças recém-nascidas, mas Sou o Rei 
dos Céus e da Terra. Aprende a não te guiar pelas a parências, pelo que vês, pelo que te parece, 
porque o que vês e o que te parece, pode estar muit o longe da realidade.”  
 

“Aquilo que te parece que vês, pode não ser o que Eu vejo. Aquilo que te parece bom, pode não ser o 
que Eu quero, ou pode não ser o que Eu quero para ti. Põe as tuas certezas, apenas naquilo que te 
transmito, através das Sagradas Escrituras e através da Minha Verdadeira Igreja, que instituí como 
Minha uica representante na Terra, como são Meus representantes aqueles que Nela estão em 
autoridade.  Aceita nada saber, como criança. Aceita ser criança Comigo, no Meu Presépio. Aceita, 
como Eu, ser dependente, como Eu, precisar de uma Mãe. Como Eu, te submeterás à Mãe, que para ti 
está visível e operante, a Igreja que é Minha, porque Eu a fundei e conservo, apesar de todos os 
defeitos que, por vezes, possam apresentar alguns dos seus membros.”  
 

“Lembra-te de uma coisa: não te enganas quando obed eces à Verdadeira Igreja, aquilo que ela te 
manda, aquilo que ela te ensina. É obedecendo e viv endo na Verdadeira Igreja, que poderás 
nascer como Eu, e acompanhar-Me na continuação de M inha vida, viver Comigo, trabalhar e 
rezar Comigo.  Não te iludas, porque só vivendo, tr abalhando e rezando Comigo, poderás viver 
bem com o teu dever e com os irmãos que te cercam. Só assim poderás espalhar o Meu Amor e 
chegar a santificar-te. São ilusões tudo o que pens as que podes fazer sozinho, porque nem rezar 
tu sabes fazer bem, se o fizeres por ti próprio, se  não o fizeres Comigo.”  
 

“Virás Comigo para Minha casa de Nazaré, o lar de Amor familiar em que vivi, onde se trabalhava, 
rezava e descansava em união Comigo, em união com o mérito que Eu dava a tudo o que se fazia.  
Santificarás o teu, dia se o viveres Comigo, com Minha Mãe e como José na nossa humilde casa, 
fazendo o teu trabalho sob o Meus olhos, como achas que Eu o faria, se a ele lançasse as Minhas 
Mãos. Santificarás o teu dia, se deixares que durante ele Eu escolha por ti aquilo que for mais do Meu 
agrado, sem te pores a examinar se te agrada ou não. Agrada-Me dar-te isso ou aquilo, entre muitas 
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coisas possíveis. Deve bastar-te o que Eu escolho, e aceitá-lo-ás das Minhas mãos, como Eu aceitava 
das mãos da Minha Mãe o alimento, e das mãos de José o trabalho que Me distribuía.”  
Jesus, manso e humilde de Coração.  R – Fazei o nosso coração semelhante ao Vosso! 

 
 

“Se pensasses que durante o dia estou junto de ti e  te olho, não farias essa cara franzida, ao 
receberes o que não te agrada. Sou Eu que escolho o  trabalho que te dou, uns dias mais duros, 
outros menos, uns dias mais fáceis, outros mais dif íceis. Sou Eu quem escolhe as pessoas com 
quem te cruzas, que põem no teu caminho as pessoas de que precisas ou que precisam de ti. 
Sou Eu também que permito que tal pessoa te aborreç a. Sou Eu ainda que permito que algumas 
se aborreçam de ti ou te façam sofrer com intrigas ou calúnias. Terias que passar por tudo isso 
para ser Meu discípulo, para seguires as Minhas pis adas e passares pelo que Eu passei.”  
 

“Escolhi para ti as situações e as pessoas. Repara que as situações poderiam ser ainda mais difíceis, e 
que as pessoas que te fazem isso, poderiam ainda ser piores. Poderiam, mas não são, porque foi assim 
que Eu escolhi e permiti, propositadamente, para ti, para te dar meios de Me seguires melhor, mais de 
perto, para Me provares o teu amor, com mais verdade. Repara! Quando permito que se afastem de ti, 
te abandonem, te deixem só, estou a chamar-te para mais perto de Mim.”  
 

“Tu vens? Ou preferes ficar a remoer a solidão, a r eclamar dos esquecimentos e falta de 
delicadeza do teu próximo? Vês!, nada disso acontec eria se Eu não permitisse. Poderia dar-te 
uma roda de amigos simpáticos e alegres, delicados e acolhedores. Deixar-te-ia então dissipar 
no meio deles, distrair de Mim, talvez esquecer-Me.  Deixar-te-ia em vida facilitada, mesmo que os 
teus amigos não te levassem ao pecado .”   
 

“Escuta ainda! As amizades puras são boas, elas dão às pessoas o alívio das tensões, que até dá um 
certo crescimento intelectual e espiritual. Mas repara que no teu corpo não ficas sempre criança, nem 
sempre ficas jovem, mas vais passando por modificações e vais amadurecendo. Na tua vida espiritual 
acontece o mesmo. Assim, vê como uma graça, todo o desapego que Eu faço nesse sentido. Se não te 
dou amigos, se te privo de alguma companhia, de algum passeio, de algum convívio, é por que  estou a 
te chamar para Minha companhia, ao Meu convívio, a uma união Comigo, em maior profundidade.”  
 

“A hora que gastarias a rir, a conversar, essa hora , de que depois terias apenas uma lembrança 
de distração, mas em que o teu pensamento não estar ia em Mim, Eu escolhi que a passasses 
Comigo, porque quero, nessa hora, comunicar-te o Me u Amor, cobrir-te com a Minha ternura e 
com a Minha Misericórdia. Vê as situações por que t e faço passar. Algumas são difíceis, outras 
até dolorosas. São participação da Minha própria Vi da, são o acompanhar-Me e viver Comigo o 
dia-a-dia. Sabes como era o Meu dia-a-dia? Parecer- se-á alguma coisa com o teu?”  
 

“No Meu dia a dia Eu rezava, trabalhava, alimentava-Me e descansava. São tudo coisas que tu fazes, 
mas tu faze-as como as deves fazer? Faze-as Comigo, com perfeição, ou pelo menos com o desejo 
disso? Dás a duração que deves a cada uma dessas coisas?  Não estará a tua oração diminuída? Não 
será menor que a Minha? Não será o teu trabalho mal feito, com tempo a menos que o devido, com 
atrasos, ou com menos perfeição com a qual deveria ser feito? Não serão as tuas refeições 
imortificadas e o teu descanso demasiado, se comparado com as circunstâncias normais e com as 
pessoas indevidas? Eu também falava com os Meus conterrâneos, segundo as normas da educação 
desses tempos.” 
 

“Podes acompanhar-Me nas Minhas conversas com as tu as próprias conversas? Ou usá-las para 
dizeres o que não deves, para desabafos sobre o pró ximo, para mundanidades inúteis? Presta 
atenção ao que dizes, às palavras que saem da tua b oca, porque sempre que falas, deves fazer o 
bem ao teu próximo, de alguma maneira. Deve haver s empre, uma palavra boa na tua boca, uma 
palavra de paz, de concórdia, de amor, de alegria, uma palavra que, de algum modo, disponha 
bem quem te escuta. Torna suave o timbre da tua voz , para te aproximares da Minha própria voz. 
A voz suave atrai convite; a boa palavra abre as al mas e dulcifica os ânimos.”  
 

“É necessário que Me acompanhes na Minha vida diária, para que a tua vida seja um reflexo da Minha, 
primeiro em Nazaré e depois pelas diversas cidades e aldeias da Galiléia, Judéia e Samaria. Vem 
Comigo, assiste às Minhas pregações e Eu te ensinarei o que fazer para seres feliz. Estuda tudo o que 
Eu disse e encontrarás o segredo da Vida Eterna, se o puseres em prática.”  
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“Senta-te a Meus pés, vem aprender, dia-a-dia, com as Minhas palavras e leva-as para a tua vida. 
Cada dia estuda uma palavra Minha nos evangelhos: e studa-a, ouvindo-a dos Meus lábios e 
toma a resolução de a praticar nesse dia. Nada há q uem possa fugir ao Meu ensino. Tudo aquilo 
que desejares ou praticares contrário ao que Eu dig o nos Evangelhos, é errado.”  
Jesus, manso e humilde de Coração.  R – Fazei o nosso coração semelhante ao Vosso! 

“Não tentes disfarçá-lo, alegando motivos, porque o que é errado é sempre errado, em todo tempo e em 
todo o lugar. Vem, percorre a Minha vida com fidelidade, com atenção, com amor, diariamente, porque 
quero conduzir-te a todos os lugares por onde passei, para que possas estar Comigo e aproveitar dos 
Meus ensinamentos em todas as circunstâncias da tua vida, para saberes sempre, o que pensar, como 
responder, como agir, seja o que for que se venha a passar contigo. Assim estarás Comigo e firme em 
Mim perante as doenças, tuas ou dos teus familiares, pois ver-Me-ás perante os doentes, e aprenderás 
a pedir a cura com a humildade, a confiança e a perseverança que Eu gosto.”  
 

“Aprenderás também a aceitar a Minha Vontade, quand o pareço que não te ouço, que não realizo 
os teus pedidos, que passo de largo e te deixo só. Ficarás nessa aparência de solidão, como 
Minha Mãe, e aceitarás como Ela aceitou. Também com o Ela, virás sempre ter Comigo, mesmo 
quando tiveres dificuldade em Me encontrar.  Estand o Comigo, aceitarás tudo o que te dou, tudo 
o que escolho para ti, como aqueles discípulos que Comigo conviviam. Aceitarás aquelas 
dificuldades no teu trabalho, aqueles serviços que é preciso fazer e te desagradam, aquelas 
pessoas de mau feitio com quem tens que lidar, como  os Meus Discípulos aceitavam. Como eles, 
também aceitarás, sem reclamar, o que tiveres para comer. Mesmo que não seja do teu agrado, o 
doce e amargo, o salgado e o insosso, desde que tal  não te seja proibido por motivos de 
saúde.”  
 
“Ainda como eles, aceitarás as agruras de muito trabalho, em que o descanso tem um lugar menor, as 
dificuldades resultantes do clima e do tempo que faz, do calor, do frio, da tempestade. Na companhia 
dos Meus Discípulos, viverás Comigo, embora não vendo, mas procurando nessa amizade, nessa 
convivência em que Eu os ensinava em privado e lhes dava as explicações que Me pediam. Fica 
Comigo diariamente, porque quero conduzir-te ao lugar onde aqueles que vivem de discórdias e 
ambições só entram para Me fazerem sofrer, como os que assim o fizeram nesse tempo. Vem, alma 
Minha amiga, que queres ser fiel, mesmo que te sintas em miséria.”  
 

“Se te queres emendar, se não vives só para ti, se não teimas naquilo que és, que julgas ser, 
naquilo que sabes ou julgas saber, se aceitas a hum ildade e a obediência à Verdadeira Igreja, 
vem para junto de Mim, porque Eu quero admitir todo s os Meus filhos, numa expressão universal 
ao lugar onde sofri  por vós, e onde podereis escon der no Meu, o vosso próprio sofrimento: Ao 
Horto das Oliveiras, onde Pedro, Tiago e João adorm eceram, deixando o campo aberto a todos 
aqueles que quiserem entrar e substituí-los na oraç ão, que deviam ter feito, mas não fizeram.”  
Meu Jesus, perdão e misericórdia! (3x) R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
 

SÚPLICA A NOSSA SENHORA PELOS SACERDOTES 
Mãe dolorosa, peço-Te pelo Teu sofrimento na morte do Teu Filho, que ofereças ao Pai Eterno o 
precioso Sangue que jorrou das chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo Crucificado, pelos pobres 
sacerdotes transviados, que se tornaram infiéis à sua sublime vocação, para que, quanto antes, voltem 
junto ao Bom Pastor. Amém! Ó Mãe, peço-Te também pelos sacerdotes que sofrem no Purgatório. 
Amém 
D - Ó Maria, ao Vosso Coração confiamos todos os nossos Sacerdotes. 
R - Guiai-os, guardai-os, protegei-os e salvai-os!  
D - Coração Eucarístico de Jesus, Modelo do Coração Sacerdotal.     
R - Tende piedade de nós! 
 

 
 

“ESTE É O GRANDE TRABALHO DAS VOSSAS QUINTAS-FEIRAS : 
É UMA TAREFA MUITO IMPORTANTE QUE VOS CONFIO”  

“Rezai por todos os sacerdotes esta noite, sim rezai muito por eles, e, apesar de poderdes pedir por 
outras pessoas, rezai principalmente por eles, nas diversas situações de responsabilidade e de perigo 
em que se encontram. Pedi, aquí junto de MIm, por todos os sacerdotes, porque isso é muito importante 
para eles, e eu agradecer-vos-ei o que por eles vos esforçardes. Mas, chegai-vos para bem perto de 
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Mim, porque além daquilo que espero de vós a respeito dos sacerdotes, há outros assuntos que, do 
Meu Horto de dor, vejo no vosso mundo, no mundo em que viveis agora. Isso quero também dizê-lo, em 
confidência aos vossos corações. Tereis coragem de ficar e de ouvir até o fim os motivos que Me levam 
a dizer:“  “A Minha Alma está triste até a morte” 
 

ORAÇÃO PELOS SACERDOTES PARA A ÚLTIMA HORA DO HORTO  DAS OLIVEIRAS 
OFERECIMENTO DAS GOTAS DO PRECIOSÍSSIMO SANGUE COM AS SÚPLICAS A JESUS 

 

“Reza agora pelos sacerdotes e pelas suas grandes necesidades… “ 
 

1. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que se transviaram no caminho 
da sua missão, onde um dia entraram com amor e alegria, e hoje ficam em dúvida diante das dificuldades 
que encontram. Socorrei-os, tirai-lhes as dúvidas e mostrai-lhes a alegria de ser Vosso discípulo. Senhor 
Jesus, pela Vossa Dolorosa Paixão.  R – Tende misericórdia dos sacerdotes e do mundo in teiro! 
 

2. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que não imploram Graça e Luz 
para as suas dúvidas e tentações. Que não pedem perdão pelos seus pecados, e que não rezam por 
aqueles de que têm responsabilidade. Senhor, dai-lhes a graça da oração e da penitência. Glória ao Pai.                                         

 

3. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que se entregam exclusivamente 
às obras, que vivem no desejo do êxito, que se deixam embalar pelos louvores e descuidam de sua vida 
espiritual e da oração. Senhor, perdão, graça, luz e misericórdia para esses sacerdotes. R – Pelos 
infinitos méritos de Vossas Santas Chagas!  
 

4. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que se envaidecem do seu 
saber. Estudam muito, para mostrar cada vez mais sabedoria ao mundo, mas cujo saber está cheio de 
doutrinas falsas, que põem em dúvida a Vossa própria Palavra nas Escrituras, e assim geram a 
descrença nos filhos que lhes confiastes. Mostrai-lhes a Verdade, iluminai-lhes o caminho. Glória ao Pai.  
 

5. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes mundanizados, que apreciam as 
festas, as comodidades, os luxos e o dinheiro e se aproximam apenas das pessoas ricas, desprezando 
os pobres. Perdoai-lhes, Jesus, e mostrai-lhes o Vosso caminho de pobreza e humildade. Jesus, perdão 
e misericórdia para esses sacerdotes. R – Pelos infinitos méritos de Vossas Santas Chagas ! 

 

6. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que desprezam o trabalho 
humilde do confessionário, e o atendimento daqueles que os procuram na necessidade de um conselho. 
Que afastam e desprezam as almas aflitas, com palavras de aborrecimento e pressa, que afastam as 
pessoas da confissão, da qual eles próprios se afastam também. Iluminai-os, nós Vos pedimos, ajudai-os 
e tocai-os com o Vosso Amor. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

7. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que se deixam dominar pelos 
sentidos, pelas paixões e se deixam seduzir, e pelos que são eles próprios, a atrair e a seduzir com 
palavras de mel, com o Vosso Nome e o de Vossa Mãe, enganando a incautos e ingênuos, levando-os 
para o seu próprio pecado oculto. Perdão, para eles, Jesus. Perdoai e convertei-os.  Glória ao Pai..  
 

8. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que recusam a Vossa Cruz, e 
atiram-na para os ombros dos irmãos, com manifestações de mau gênio ou de preguiça. Mostrai-lhes a 
sabedoria da Cruz, e enchei-os da Vossa paciência. Jesus, perdão e misericórdia para esses sacerdotes. 
R – Pelos infinitos méritos de Vossas Santas Chagas ! 
 

9. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que têm cargos de chefia, 
cargos de destaque, para que exerçam as suas funções com humildade, e delas não se envaideçam, 
mas as usem para Vos servir. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
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10. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que são orientadores de grupos, 
para que lhes sejam dadas as graças necessárias para o bom desempenho do seu cargo, e a sua 
santificação pessoal.  Jesus, manso e humilde de Coração.   
R – Fazei o coração dos sacerdotes semelhante ao Vo sso Sagrado Coração! 

11. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão no ensino. Jesus, nós 
Vos imploramos, concedei-lhes a sabedoria e a ciência de que necessitam nas suas funções, aliadas a 
um grande amor por Vós, para o comunicarem aos seus alunos.  Jesus, manso e humilde de Coração. 
R – Fazei o coração dos sacerdotes semelhante ao Vo sso Sagrado Coração! 
 

12. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que usam os meios de 
comunicação, para que transmitam a Tua Verdadeira Sabedoria. Tu és sacerdote para sempre.  
R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  

 

13. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que são superiores de casas 
religiosas, para que transmitam o Vosso Amor a todos, e cresçam em santidade. Tu és sacerdote para 
sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

14. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão ligados a grandes 
obrigações pastorais, para que as exerçam com amor, na total entrega à Vossa Vontade. Enchei-os de 
sabedoria e de santidade, de luz e de fortaleza. Jesus, manso e humilde de Coração.   
R – Fazei o coração dos sacerdotes semelhante ao Vo sso Sagrado Coração!  

 

15. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes encarregados de pregar, para 
que lhes seja dada a Luz necessária aos bons frutos da sua missão. Tu és sacerdote para sempre.  
R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

16. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes envolvidos com assuntos 
administrativos. Acompanhai-os, Senhor, e enchei-os de Sabedoria. Jesus, manso e humilde de Coração.  
R – Fazei o coração dos sacerdotes semelhante ao Vo sso Sagrado Coração!  

 

17. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que chegaram ao fim do dia, e 
não tiveram uma hora para estar Convosco. Nós Vos imploramos, ide Vós ter com eles e tocai-lhes o 
coração com a Vossa  Graça e com o Vosso Amor, para que vejam que a Vossa companhia é melhor que 
tudo o mais. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

18. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que trabalham nos hospitais, 
para que lhes seja dada a graça de transmitir a Paz e a Esperança aos doentes, e comunicar o Vosso 
Amor a todos, principalmente aos que vão morrer. Pela Vossa Dolorosa Paixão. R - Tende Misericórdia 
de nós, dos agonizantes, dos sacerdotes e do mundo inteiro! 
 

19. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que andam de paróquia em 
paróquia, assoberbados de trabalho. Santificai, Senhor, as suas lides apostólicas, com as graças pelos 
seus trabalhos e canseiras.  Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

20. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão doentes, e para os 
idosos. Concedei-lhes a graça de aproveitarem as suas dores e dificuldades, para crescerem em amor e 
santidade. Pela Vossa Dolorosa Paixão.  R - Tende misericórdia dos sacerdotes e do mundo in teiro!  
 

21. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que são vítimas de intrigas e 
calúnias. Dai-lhes forças para a sua cruz. Jesus, manso e humilde de Coração.  R – Fazei o coração 
dos sacerdotes semelhante ao Vosso Sagrado Coração!  
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22. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão continuamente 
rodeados de pessoas, que os convencem de que eles são santos, e assim os cumulam de perigos, além 
de os fazerem perder tempo. Senhor, fazei que eles não Vos percam de vista. Tu és sacerdote para 
sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

23. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que sofrem tentações, que estão 
em trevas, que não veem mais o caminho reto que lhes ensinaste e não sabem mais o que fazer da sua 
vida, para que a luz, de que necessitam, lhes seja dada. Tenha piedade deles, Senhor. Tu és sacerdote 
para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec! 
 

24. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que já não têm a Verdadeira Fé, 
que se deixaram dominar por ideias falsas, e já não acreditam nos Sacramentos, não creem na Vossa 
presença Eucarística, e admitem as faltas de respeito e os abusos. Jesus, perdão para esses sacerdotes. 
Mostrai-lhes os seus erros. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

25. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que não seguem mais a Sã 
Doutrina e se afastam da Vossa Verdadeira Igreja. Suplicamo-Vos por eles, fazei-os voltar à obediência à 
Verdadeira Igreja. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

26. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão arrependidos de ter 
seguido o caminho do Sacerdócio, e, também, para os que estão tentando deixar este Santo Serviço. 
Nós Vos pedimos que lhes deis a Verdadeira Luz para verem o caminho, e que tenham Amor para não o 
deixarem. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

27. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que cederam às tentações, que 
Vos abandonaram, e agora andam errantes pelos caminhos do mundo. Nós Vos pedimos, para eles, a 
graça do arrependimento. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

28. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão arrependidos de Vos 
terem abandonado, mas não vêem possibilidade de mudar de vida, por causa das responsabilidades que 
assumiram. Nós Vos pedimos que os envolvais com a Vossa Misericórdia. Tu és sacerdote para sempre. 
R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

29. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que não se arrependem de Vos 
terem abandonado, e se gloriam da sua traição. Nós Vos pedimos, para eles, a graça do arrependimento 
e do perdão. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

30. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para aqueles sacerdotes que resistem com 
heroísmo, pelos que rezam e trabalham, pelos que cumprem o seu dever, pelos que procuram agradar-
Vos, e não ao mundo, para que perseverem nessa atitude, e avancem, cada vez mais, no caminho da 
santidade. Sede Vós próprio, Senhor, sempre a consolação e a alegria destes sacerdotes. Tu és 
sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  

 

31. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que se cansam e se esforçam 
na sua missão, e que, por isso, sofrem muitas necessidades e perigos, para que sejam fortalecidos, cada 
vez mais, no seu ministério. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

32. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes falecidos, para que, pelo Vosso 
Sangue, sejam purificados e conduzidos ao Vosso Reino. Nós Vos suplicamos, concedei-lhes Senhor o 
descanso eterno. R – E a Luz Perpétua os alumiem!          
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33. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... , como tesouro de graças, PARA  TODOS OS TEUS SACERDOTES, para que 
eles conduzam até Vós os filhos que lhes confiastes, e recebam finalmente a Coroa da Glória.  AMÉM! 

 

 

Senhor Jesus Cristo, atende estes nossos pedidos qu e aqui fizemos!  
(Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai ) 

 
SÚPLICA A JESUS:  Ó Jesus, Sumo e Eterno Sacerdote, guardai os Vossos padres sob a proteção do 
Vosso Sagrado Coração, para que nenhum mal lhes aconteça. Conservai imaculadas as suas mãos 
ungidas que tocam todos os dias o Vosso Sagrado Corpo. Sejam puros os seus lábios tintos do Vosso 
Sangue. Permaneçam seus corações livres do contágio mundano, selados que foram pela marca 
sublime do Vosso Sacerdócio. Que eles progridam na Fidelidade e no Amor. Concedei-lhes, juntamente 
com o poder de transformar o Pão e o Vinho, o poder de transformar os corações dos homens. 
Abençoai com abundantes frutos o seu apostolado, e recompensai-os com o prêmio da Vida Eterna. 
Amém! 
 

SÚPLICA A MARIA: Ó Maria, branco Lírio da Santíssima Trindade, pelo Coração do Vosso Dileto Filho, 
eu Vos suplico humildemente, oferecei ao Eterno Pai essas preciosas gotas de Sangue e Água que 
escorreram do Coração de Jesus, a fim de que Ele se digne mandar à Sua Igreja muitos sacerdotes 
santos e zelosos religiosos. Ó Maria, minha Mãe Dileta, suplico-Vos por todos os sofrimentos que 
tivestes na morte de Vosso Filho, oferecei ao Eterno Pai o Seu Precioso Sangue, pelos sacerdotes que 
sofrem no Purgatório. Assim seja 
 

INTERCESSÃO 
“Meu filho, Minha filha!“  
“Reza agora pelas pessoas que se recomendaram à tua oração. Reza por teus familiares, 
amigos e inimigos e também por aqueles que já te fizeram sofrer. Reza por todos os que 
necessitam de oração e por aqueles de que te lembras agora. Chama-os todos, 
espiritualmente, para junto de ti, pois Eu os abençoarei. Reza também pela Santa Igreja e pelas 
suas grandes necessidades. Lembra-te especialmente de Sua Santidade o Papa Bento XVI, do 
Papa Francisco e seu Colegiado, dos bispos, dos sacerdotes, dos diáconos, dos seminaristas, 
dos religiosos, consagrados e dos vocacionados. Pede também pelas almas do Purgatório, 
pelas almas da Mansão Pagã, pelos pecadores, pelos doentes, pelos agonizantes e pelos que 
sofrem. Pede ainda pelas tuas necessidades pessoais e por toda a humanidade.” 
  

      ( Esta oração deverá ser feita em voz alta e com a participação de todos ) 
 

 

Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  
nesta hora da Vossa Santa Paixão, sobre  ....... ( coloque aqui os teus pedidos ) 

 

Súplica final: 
Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos uma gota do Vo sso Preciosíssimo Sangue, nesta hora da 
Vossa Santa Paixão, sobre todos estes nossos pedido s que hoje aqui fizemos!  
( Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai ) 
 

BÊNÇÃO DE JESUS: 
“Ao terminar esta hora de amor e de reparação pede a Minha bênção, e tenha a certeza de que 
ela te será dada ... (faz aqui o teu pedido...) Agradeço-te e abençoo-te no fim desta hora e leva 
contigo as Minhas Graças e o Meu Amor, que te fará permanecer Comigo através das horas do 
teu sono, para, amanhã ao acordares, continuares Co migo durante todo o teu dia, e assim até o 
fim da tua vida, quando, finalmente, ficarás Comigo  para sempre” Amém! 
 

 

Graças e louvores se deem a todo momento!                                                                                                           
A JESUS, MEU DEUS, O SANTÍSSIMO SACRAMENTO (3x) +  Glória ao Pai ... 

 

 

Mãos ensangüentadas de Jesus             Mãos que as crianças abençoaram           Mãos glorificadas de Jesus       
Mãos feridas lá na cruz                          Mãos que os pães multiplicaram               Mãos feridas lá na cruz              
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Vem tocar em mim (3x)                           Vem tocar em mim (3x)                              Já tocou em mim (3x)               
Vem Senhor Jesus!                                   Vem Senhor Jesus!                                      Sim Senhor Jesus!  
 

Glória ao Pai....  
Bênção Final: 
Levante-se Deus, por intercessão da Virgem Maria, d e São Miguel Arcanjo e de toda a Milícia 
Celeste. Sejam dispersos Seus inimigos e fujam de S ua Face todos os que O odeiam!   
Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém 
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo... 

2 – O GRANDE CONVITE 
 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém 
 

VINDE ESPÍRITO SANTO… 
 

ATO DE CONTRIÇÃO: Ó meu Jesus, crucificado por minha culpa, estou muito arrependido de ter feito 
pecado, pois ofendi a Vós que sois tão bom, e mereci ser castigado neste mundo e no outro, mas 
perdoai-me, Senhor, não quero mais pecar. Amém    
 

D - Nós Vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui e em todas as Vossas Igrejas que existem 
no mundo inteiro e Vos bendizemos!   R – Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo!  
 
 

Graças e louvores se deem a todo momento!                                                                                                           
A JESUS, MEU DEUS, O SANTÍSSIMO SACRAMENTO (3x) +  Glória ao Pai ... 

 

SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS,  Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua, 
Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. (3x) 

 
ORAÇÃO A JESUS SOLITÁRIO, NO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
 

Ó Divino Jesus! que durante a noite estás solitário em tantos Tabernáculos do mundo, sem que nenhuma 
de Vossas criaturas vá visitar-Te e adorar-Te.  Eu Te ofereço meu pobre coração, desejando que todas as 
minhas pulsações sejam de amor e adoração.Tu, Senhor, estás sempre sob as Espécies Sacramentais, 
Teu Amor Misericordioso nunca dorme, nem se cansa de velar pelos pecadores. Ó Jesus Amantíssimo! Ó 
Jesus Solitário! Fazei meu coração qual lâmpada acesa; em caridade se inflame e arda sempre em Teu 
Amor. Velai, ó Sentinela Divino! Velai pelo mísero mundo, pelos sacerdotes, pelas almas consagradas, 
pelos pobres enfermos cujas noites intermináveis necessitam de Tua fortaleza e Teu consolo, pelos 
moribundos e por este teu humilde servo que, para melhor servir-Te, descansa, mas sem deixar de pensar 
em Ti, em Teu Sacrário, onde vives na solidão e no silêncio da noite. Amém 
 

CONVITE 
As horas da Paixão do Senhor são horas especiais, em que Jesus abre o Seu Coração para conceder ao 
mundo graças abundantes de conversão, luz e fortaleza. Nós também estamos convidados a entrar no 
Horto das Oliveiras, para vigiar e orar, em união com o Senhor.  
 

Este convite “Faz-Me companhia na noite de quinta-feira ”, significa: Adorar o Senhor ofendido, ter 
compaixão do Senhor que sofre, reparar  os nossos pecados e os do mundo inteiro, oferecer preces pelo 
Santo Padre, pelos Bispos, pelos Sacerdotes e por toda a humanidade, juntar forças para suportar os 
nossos próprios sofrimentos, e alcançar graças, para aqueles que estão longe de Deus. 
 

Tomemos, portanto, a sério o convite do Senhor: “Vigiai e orai”,  e o de Sua Mãe, que, na aparição em 
Fátima, disse: “Rezai, rezai muito e fazei sacrifício pelos pecado res, porque não há quem se 
sacrifique e peça por eles”.  Que muitas pessoas sejam tocadas pelo sofrimento do Senhor, despertem, e 
se deixem inflamar do Amor de Jesus, que tanto nos ama, e é tão pouco amado.  
 

SÚPLICAS A JESUS JUNTO AO SACRÁRIO 
"Quando quiserdes encontrar-Me, vinde perto do Sacr ário" 

 

Carne viva de CRISTO, fortifica-me!   Sangue Generoso do Salvador, inebria-me!   
Olhar silencioso de CRISTO, preenche-me!   Palavra sacratíssima do Mestre, instruí-me!   
Braços abertos de CRISTO, protegei-me!   Costado aberto do Crucificado, recebe-me!  
Coração transpassado de CRISTO, aprisiona-me!   Mão afetuosa de JESUS, abençoa-me!   
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Dedo onipotente de CRISTO, cura-me!   Doce espádua do Bom Pastor, reconduze-me!   
Vulto amoroso de CRISTO, atraí-me!  Sorriso escondido de meu amigo, pacifica-me!   
Hálito vigoroso de CRISTO, dá-me a vida!   Força triunfante do Senhor, conduze-me!   
Fogo ardente de CRISTO, inflama-me!   Bondade do Filho de Maria, seduze-me!  
Luz puríssima de CRISTO, ilumina-me!   Vida que jorra do Redentor, transforma-me!   
Alma sublime de CRISTO, eleva-me!   Divindade do Verbo feito Carne, consagra-me!   
ESPÍRITO SANTO, dom de CRISTO, santifica-me!   
Amém 

 
ADORAÇÃO  
“Agora, situa-te no lugar onde estou e onde entras: O Horto das Oliveiras. Observa o lugar e contempla-
Me. Há no ar uma sensação de tristeza. Ajoelha-te, e adora com os Anjos ESTE que aqui está, para 
começar a Sua vigília de dor e que está a sofrer pelos vossos pecados. Conserva-te em adoração algum 
tempo. Podes rezar em voz alta as orações de adoração, mas também podes ficar na oração silenciosa.”                    
 

AÇÃO DE GRAÇAS  
“Agradece a graça que te faço em te chamar aqui, em permitir que Me faças companhia durante esta 
hora, em aceitar a reparação que Me vais oferecer. Agradece por ti e pelos teus irmãos que vão se 
beneficiar desta oração. Agradece o que Eu vou fazer em ti e no teu próximo, através de ti. Agradece o 
Amor, a Salvação que te ofereço, a Minha presença no meio de vós e o Meu Sacrifício de dor e de morte” 
 

COMPANHIA REPARADORA   
“Mergulha-te agora Comigo em oração silenciosa. Se tens dificuldades, procura suporte naquilo que está 
sendo dito, em que te mostro o Meu sofrimento no Horto. Repete as Minhas palavras. Mergulha o 
sofrimento que tiveres, no Meu próprio sofrimento, na Minha solidão. Vê o aproximar dos pecados, de 
todos os pecados do mundo em todos os tempos, vê os teus próprios pecados. Vê como assumo cada 
um, mesmo os mais repugnantes e, assim, fico coberto de toda a lama e maldade do mundo, diante do 
Pai. Vê o suor de Sangue inundar o Meu rosto e todo o Meu corpo. Adora-Me nesta situação, em silêncio, 
e arrepende-te!”                                    .....(faz uma pausa, e ora com o coração)... 
 

Pela Sua Dolorosa Paixão.   R – Tende Misericórdia de nós, das almas e do mundo  inteiro! 
 

“PEDE PERDÃO PARA O MUNDO , e podes ir dizendo os pecados pelos quais pedes perdão. Vê-Me 
buscar companhia nos Meus discípulos, e não a encontrar. Mergulha aqui os teus desencantos, 
desilusões e abandonos. Faz propósitos de mais amor por Mim, de mais companhia, e de mais amor aos 
irmãos.”                                                ...(faz uma pausa, e ora com o coração)...      
Meu Jesus, perdão e misericórdia!  R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
                   

“VOLTA A REZAR COMIGO, COM MUITO AMOR . Aceita Comigo a dor que te aflige. Aceita as tuas 
dificuldades, a tua miséria. Põe a Meus pés aquilo que és, aquilo que tens, aquilo que fazes e que 
suportas, coloca aqui os teus próprios pecados, para que te limpe deles. Entrega-Me todo o teu ser, o teu 
tempo, a tua saúde, o teu trabalho, as tuas disponibilidades econômicas, a tua família, a tua própria vida.”     
                                                          ...(faz uma pausa, e ora com o coração)... 
Jesus, manso e humilde de Coração.  R – Fazei o nosso coração semelhante ao Vosso! 
 

“OLHA-ME NOS MEUS SACRÁRIOS , sozinho, fechado, olhado sem amor, tratado sem respeito, 
ultrajado em comunhões sacrílegas. No horto, vi essas situações e sofri aflições, por causa daquilo que 
Me fariam. O que Me fazem agora, senti-o naquele momento. É por isso que é preciso, agora, a 
reparação dos filhos, que neste Horto, hoje Me fazem companhia. Agradece-Me, por ter ficado convosco. 
Pede perdão por aqueles que não Me adoram, não Me respeitam e que Me ultrajam. Reza por esses 
irmãos, e adora-Me tu por eles.”  ...(faz uma pausa, e ora com o coração)... 
Meu Jesus, perdão e misericórdia!  R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas!          

  

“AQUI, COMIGO, podes acompanhar os tormentos da minha paixão, tormentos que, no Horto, Eu vi, um 
por um. Contempla-os Comigo. Acompanha-Me neste momento difícil, em que Eu vejo o que vou sofrer. 
Promete aceitar o sofrimento que Eu permitir que te aconteça. Continua na Minha companhia e procura 
agora também a ajuda de Maria, Minha e tua Mãe.”  
                                                                    ...(faz uma pausa, e ora com o coração)... 
Pela Sua Dolorosa Paixão.   R – Tende Misericórdia de nós, das almas e do mundo  inteiro! 
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“CONTINUA COMIGO. Fala-me no teu coração. Deixa-o expandir para Mim e por Mim. Se preferires, fica 
calado, contemplando-Me, ou dizendo, simplesmente, que Me ama. Mesmo que não soubesses dizer 
mais nada, apenas isto já Me bastava.”  ...(faz uma pausa, e ora com o coração)... 
Jesus, manso e humilde de Coração.  R – Fazei o nosso coração semelhante ao Vosso! 
 

O GRANDE CONVITE  
“À entrada do Horto, deixei os Meus Discípulos. Ape nas tomei comigo Pedro, Tiago e João, 
aqueles três mais íntimos, que costumavam estar mai s perto de Mim, em situações em que o Meu 
Amor se manifestava de forma especial. Mesmo estes três, deixei-os a pequena distância. Vinde 
vós Comigo, tu que estás agora aqui, tu que ouves e stas palavras. Oh! Não penses que este 
Horto, para onde Me dirijo, é lugar só para alguns ... para privilegiados!”   

“Aqui, junto de Mim é lugar para todos os que aqui quiserem vir reparar e interceder por aqueles que 
são a causa desta Minha Agonia de morte. A maior parte dos Meus filhos não entende o Meu Horto de 
dor; lêem esta passagem bíblica, mas não se fixam nela, pois ela está velada como velado está o Meu 
rosto pelas lágrimas, pela tristeza e pela dor. E, ainda, em breve, pelo Suor de Sangue.” 
 

“Meus filhos, vós não entendeis a necessidade que t endes, que o mundo tem, desta oração 
reparadora, na noite dolorosa de quinta-feira. Vós não entendeis, porque não entendeis o Meu 
coração, porque não vos fixais no Meu rosto, porque  Minha dor é para vós pequena coisa. 
Apenas vedes as vossas dores, os vossos aborrecimen tos, os vossos trabalhos. Estais fixos em 
vós mesmos e apenas sabeis pedir, pedir e pedir.”  
 

“Dirijo-Me agora a vós. Sou Eu agora a pedir, a pedir o vosso tempo, a vossa disponibilidade, a vossa 
oração, tudo aquilo que tendes e que guardais tão ciosamente. O que é que guardais nos vossos 
corações, Meus filhos? Guardais o vosso tempo… e é esse tempo que Eu vos peço.”  
 

“Peço-vos que venhais Comigo, sem contar o tempo, q ue Me deis esse tempo, que disponhais 
dele, para estar Comigo, para Me acompanhardes nest as horas dolorosas. Todo o tempo é Meu, 
sou Eu que vo-lo dou, enquanto vos mantenho vivos. Esse tempo que vos dou, tendes a 
obrigação delicada de Me devolver, nas horas que sa beis Me serem gratas. O vosso tempo vos 
peço neste dia. Estas horas que reservais para voss o lazer e diversão, quereis dá-las, ficando 
junto a Mim, para Meu contentamento?”  
 

“Vinde então comigo, acompanhai-Me e penetrai neste Horto, que apenas é iluminado pela luz do luar. 
Tudo aqui é escuridão, e o luar põe manchas pálidas nas rochas, nas árvores e no Meu rosto. Quereis 
ficar aqui Comigo? Não será um tempo fácil, mas Eu nunca prometi facilidades para ninguém.”  
Meu Jesus, perdão e misericórdia!   R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
 

“Vejo que hesitais! Que tendes no vosso coração? Te ndes as vossas preocupações, os vossos 
desgostos, os vossos trabalhos. Nenhum outro lugar melhor podereis encontrar para esconder 
as vossas dores e os vossos trabalhos, que no Meu H orto de dor. É aqui o lugar onde se sofre, 
onde se aceita e se oferece. É aqui também o lugar onde podereis aprender melhor, que em 
nenhum outro, a maneira de sofrer. Olhando para Mim , vereis como se sofre com Amor. Vereis 
como os vossos sofrimentos são pequenos em comparaç ão com os Meus. Será no Meu 
Sofrimento, que escondereis os vossos sofrimentos.”   
Meu Jesus, perdão e misericórdia!   R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
 

“Que mais tendes no vosso coração, filhinhos? Tendes os vossos amigos, os vossos familiares, as 
alegrias ou tristezas dessas amizades. Também Eu tinha amigos. E agora pergunto: onde estão? Sois 
vós do grupo dos Meus amigos? Se sois, então o vosso lugar é junto deste vosso Amigo. Sim, Eu tinha 
amigos, mas agora estou sem eles. Os poucos que Eu trouxe para perto, adormeceram, e vós hesitais 
em ficar. Bem sei, aqui não é divertido. Eu também não estou a divertir-Me. Não vim aqui para divertir-
Me, mas para sofrer. Quereis sofrer Comigo a falta de companhia, os desenganos de amigos, os 
abandonos, a solidão? Vinde me trazer um pouco de consolo.”  
Meu Jesus, perdão e misericórdia! R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas  
 

“Sou o vosso Companheiro. Também Eu estou só, també m Eu sofri traições e abandonos, 
também a Mim os amigos desenganaram. Tu próprio Me desenganaste e desenganas todos os 
dias com o que fazes, com o que dizes, com o que pe nsas e com o que te omites, depois de tudo 
o que Me prometes na oração... quando a fazes. Troc aram-te por outras pessoas? Também a 
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Mim o fizeram. Também tu a Mim o fazes com freqüênc ia. Preferirias estar do outro lado, com 
amizades que te distraem, que dizem coisas agradáve is, talvez em formas de oração mais 
alegre?” Meu Jesus, perdão e misericórdia!   R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
 

“Também Eu, quando fui para o Horto, teria preferido ir para outro lugar, onde encontraria amigos, 
talvez a casa de Lázaro, ou ir rezar naqueles lugares onde a oração tinha sido o doce bálsamo das 
Minhas canseiras apostólicas. Mas não devia ser assim nesta noite. Esta noite, a oração é feita no 
Horto. É a noite da oração dolorosa, e Eu não fugi dela. Se sois Meus amigos, acompanhar- Me-eis, e 
também não haveis de fugir. Que mais trazeis no coração? Acaso tendes pecados? Aqui é um lugar 
bom para Me pedirdes perdão, porque neste lugar, não recuso Misericórdia a quem Me pede, a quem 
Me acompanha.” Meu Jesus, perdão e misericórdia!   R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 

 

“Aqui no Horto a Minha Misericórdia corre em rio ca udaloso e cobre todos os filhos que querem 
se aproximar. Aqui a santidade é para vós, e o peca do é para Mim, porque Eu assumo o vosso 
pecado.  Não é fácil, para Mim, assumir os teus pec ados e os do mundo todo, em todas as épocas. 
Por isso te peço companhia. Por isso peço companhia  a todos vós, nestas horas dolorosas. Não 
penseis vir aqui para gozar consolações, porque o H orto não é lugar de consolação. Não o foi 
para Mim e não o será para vós. O Horto é um lugar de solidão, de Amor e de sofrimento. Ainda 
que o sangue rebentasse pelos capilares do teu corp o, como aconteceu Comigo, não deverias 
ficar receoso de vir.” Meu Jesus, perdão e misericórdia! R - Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
 

“Vem, mesmo que te sintas sozinho, mesmo que não saibas o que fazer para consolar a Minha tristeza, 
mesmo que tenhas sono, mesmo que sofras, ou chores. Fica comigo aqui, e aprenderás Comigo, como é 
que se sofre. Fica Comigo e aprenderás a amar, porque encerra uma larga escala de aprendizagem do 
sofrimento. Primeiro do Meu Sofrimento e depois do teu, que mergulhado no Meu, adquirirá outro valor, 
outra projeção e outra forma de se manifestar em amor.”  
Meu Jesus, perdão e misericórdia!   R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
 

“Amar é fácil. Só sabe amar bem, quem sabe sofrer b em, e só sabe sofrer bem, quem aprende 
Comigo a sofrer. Fica Comigo, para que a tua carne fraca seja fortalecida pelo Meu contato, e não 
venhas a cair em tentações. Fica Comigo, vem aprend er a estar Comigo, vem aprender a 
amar.” Meu Jesus, perdão e misericórdia!   R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
 
CURA DOS CORAÇÕES 
Jesus, cura os corações! Senhor Jesus, Tu sabes curar os corações feridos e atribulados.  
Te peço que cures os traumas, que provocaram tormen tos no meu coração.  
Te peço, de modo especial, para curar aqueles, que são a causa do pecado.  
Permito que entres em minha vida, cura-me dos traum as físicos que me afetaram na tenra idade, e 
as feridas que eles me provocaram, ao longo da vida .  
Senhor Jesus, Tu conheces os meus problemas, coloco todos eles no Teu Coração de Bom Pastor.  
Te peço, em honra àquela Grande Chaga, aberta em Te u Coração, para me curar das pequenas 
feridas que estão no meu.  
Cura as feridas das minhas lembranças, a fim de que nenhuma delas me faça recordar da dor, da 
angústia, da preocupação.  
Cura, Senhor, todas aquelas feridas que, em toda a minha vida, são causas da raiz do pecado.  
Eu desejo perdoar todas as pessoas que me ofenderam.  
Cura aquelas feridas interiores, que me tornaram incapaz de perdoar.  
Tu que sabes curar os corações aflitos, cura o meu coração.  
Cura, Senhor, aquelas minhas feridas íntimas, que são as causas dos meus males físicos.  
Eu Te ofereço o meu coração, aceita-o, Senhor, puri fica-o e dá-me os sentimentos do Teu divino 
coração e ajuda-me a ser humilde e afetuoso.  
Concede-me, Senhor, a cura da dor que me oprime pela morte de pessoas queridas.  
Faz com que eu possa ter paz e felicidade, pela cer teza de que Tu és a Ressurreição e a Vida.  
Faze-me testemunho autêntico de Tua Ressurreição, de Tua Vitória sobre o pecado e sobre a morte e da 
Tua presença no meio de nós. Obrigado Senhor. Amém  
 
 

CURA INTERIOR 
Meu Jesus, venho hoje pedir a cura das minhas lembranças; tudo aquilo que vivi, e ficou guardado no 
meu inconsciente, e que me tem atormentado.  
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Tu me conheces, e sabes a causa de cada problema, q ue trago em meu interior.  
Vem, Jesus, cura estas lembranças, os momentos em que me senti rejeitado, desanimado, ignorado, até 
por aqueles que eu mais amava.  
Cura-me dos sentimentos de ódio, rancor, mágoa e fa lta de perdão, e que, muitas vezes, se 
refletem em meu corpo, causando dores e enfermidade s físicas.  
Dos momentos de perigo que vivi, e me tornaram uma pessoa medrosa e insegura, cura-me, Senhor.  
Ó Senhor, são tantos traumas e marcas que trago em minha mente... e só Tu podes me curar!  
Por isso, Te peço: lava a minha mente no Teu Sangue, dá-me a Tua cura e enche-me com a Tua Paz.  
Desde já, eu Te louvo e agradeço, pois creio que es tás agindo em mim agora e que serei, em Ti, 
nova criatura. Eu Te peço pelo poder do Teu Nome, J esus!  Amém! 
Meu Jesus, perdão e misericórdia! (3x)  R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 

 
TERÇO  PELOS  SACERDOTES 
Creio em Deus Pai...... 
Oração:  Ó Jesus, Sumo e Eterno Sacerdote, guardai os Vosso padres sob a proteção do Vosso 
Sagrado Coração, para que nenhum mal lhes aconteça. Conservai imaculadas as suas mãos ungidas, 
que tocam todos os dias o Vosso Sagrado Corpo. Sejam puros os seus lábios, tintos do Vosso Sangue. 
Permaneçam seus corações livres do contágio mundano, selados que foram pela Marca sublime do 
Vosso Sacerdócio. Que eles progridam na fidelidade e no Amor. Concedei-lhes, juntamente com o 
poder de transformar o pão e o vinho, o poder de transformar os corações dos homens. Abençoai com 
abundantes frutos o seu apostolado e recompensai-os com o prêmio da Vida Eterna. Amém! 
 

1. Ao Deus Trindade , pedimos forças para o Papa na direção de nossa Igreja:  Pai Nosso..... 
2. Com Maria , pedimos ao Pai muitas e santas vocações sacerdotais: Ave Maria...... 
3. Com Maria , pedimos a Jesus padres santos e coerentes com a sua vocação: Ave Maria...... 
4. Com Maria , pedimos ao Espírito Santo a Luz Verdadeira a todos os padres, para, juntos, lutarem nos 
caminhos da salvação: Ave Maria. Gloria ao Pai. 
 

Primeira Invocação:  Ó Pai Eterno, precisamos de sacerdotes leais e puros, como Vosso Filho os 
instruiu. Olhai para nós e enviai muitos e santos operários. Pai Nosso 
 
 

D - TU ÉS SACERDOTE PARA SEMPRE: 
R - SEGUNDO A ORDEM DE MELQUISEDEC.  (10X) 
Gloria ao Pai e uma Ave Maria. 
 

Segunda Invocação  :  Ó Jesus, que, na quinta-feira Santa, mandastes os sacerdotes à Missão 
Perpétua, fazei que cumpram fielmente Vossa Ordem, a fim de que todos os povos se santifiquem, para 
a honra e glória de Deus Trindade. Pai  Nosso  
 

Terceira Invocação:  Ó Deus Espírito Santo, enchei corações e almas sacerdotais com Vosso Amor, 
para que difundam com vigor e fé, as coisas do Reino Celestial. Pai Nosso.. 
 

Quarta Invocação : Ó Maria, Mãe da Igreja, ajuda-nos na intercessão junto a Deus  Trino e Eterno, na 
procura de novas e santas vocações, para que o Reino de Deus cresça sempre mais, e todos 
caminhem finalmente numa só estrada.  Pai Nosso.. 
 

Quinta Invocação:  Ó Deus uno e trino, pedimos proteção ao nosso Papa ......., para que continue 
dirigindo com coragem e fé o seu povo, e para que todas as ovelhas se unam em torno deste pastor tão 
Santo. Pai Nosso.. Glória ao Pai, Ave Maria, Salve Rainha. 
 
SÚPLICA A NOSSA SENHORA PELOS SACERDOTES 
Mãe dolorosa, peço-Te pelo Teu sofrimento na morte do Teu Filho, que ofereças ao Pai Eterno o 
precioso Sangue que jorrou das chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo Crucificado, pelos pobres 
sacerdotes transviados, que se tornaram infiéis à sua sublime vocação, para que, quanto antes, voltem 
junto ao Bom Pastor. Amém! Ó Mãe, peço-Te também pelos sacerdotes que sofrem no Purgatório. 
Amém 
 

D - Ó Maria, ao Vosso Coração confiamos todos os nossos Sacerdotes 
R - Guiai-os, guardai-os, protegei-os e salvai-os.  
D - Coração Eucarístico de Jesus, Modelo do Coração Sacerdotal!     
R - Tende piedade de nós e dos sacerdotes! 
 

 
 

“ESTE É O GRANDE TRABALHO DAS VOSSAS QUINTAS-FEIRAS : 
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É UMA TAREFA MUITO IMPORTANTE QUE VOS CONFIO”  
 

“Rezai por todos os sacerdotes esta noite, sim rezai muito por eles, e, apesar de poderdes pedir por 
outras pessoas, rezai principalmente por eles, nas diversas situações de responsabilidade e de perigo 
em que se encontram. Pedi, aquí junto de MIm, por todos os sacerdotes, porque isso é muito importante 
para eles, e eu agradecer-vos-ei o que por eles vos esforçardes. Mas, chegai-vos para bem perto de 
Mim, porque além daquilo que espero de vós a respeito dos sacerdotes, há outros assuntos que, do 
Meu Horto de dor, vejo no vosso mundo, no mundo em que viveis agora. Isso quero também dizê-lo, em 
confidência aos vossos corações. Tereis coragem de ficar e de ouvir até o fim os motivos que Me levam 
a dizer:“ “A Minha Alma está triste até a morte” 

ORAÇÃO PELOS SACERDOTES PARA A ÚLTIMA HORA DO HORTO  DAS OLIVEIRAS 
OFERECIMENTO DAS GOTAS DO PRECIOSÍSSIMO SANGUE COM AS SÚPLICAS A JESUS 

 

“Reza agora pelos sacerdotes e pelas suas grandes necesidades… “ 
1. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que se transviaram no caminho 
da sua missão, onde um dia entraram com amor e alegria, e hoje ficam em dúvida diante das dificuldades 
que encontram. Socorrei-os, tirai-lhes as dúvidas e mostrai-lhes a alegria de ser Vosso discípulo. Senhor 
Jesus, pela Vossa Dolorosa Paixão.  R – Tende misericórdia dos sacerdotes e do mundo in teiro! 
 

2. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que não imploram Graça e Luz 
para as suas dúvidas e tentações. Que não pedem perdão pelos seus pecados, e que não rezam por 
aqueles de que têm responsabilidade. Senhor, dai-lhes a graça da oração e da penitência. Glória ao Pai.                                         

 

3. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que se entregam exclusivamente 
às obras, que vivem no desejo do êxito, que se deixam embalar pelos louvores e descuidam de sua vida 
espiritual e da oração. Senhor, perdão, graça, luz e misericórdia para esses sacerdotes. R – Pelos 
infinitos méritos de Vossas Santas Chagas!  
 

4. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que se envaidecem do seu 
saber. Estudam muito, para mostrar cada vez mais sabedoria ao mundo, mas cujo saber está cheio de 
doutrinas falsas, que põem em dúvida a Vossa própria Palavra nas Escrituras, e assim geram a 
descrença nos filhos que lhes confiastes. Mostrai-lhes a Verdade, iluminai-lhes o caminho. Glória ao Pai.  
 

5. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes mundanizados, que apreciam as 
festas, as comodidades, os luxos e o dinheiro e se aproximam apenas das pessoas ricas, desprezando 
os pobres. Perdoai-lhes, Jesus, e mostrai-lhes o Vosso caminho de pobreza e humildade. Jesus, perdão 
e misericórdia para esses sacerdotes. R – Pelos infinitos méritos de Vossas Santas Chagas ! 

 

6. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que desprezam o trabalho 
humilde do confessionário, e o atendimento daqueles que os procuram na necessidade de um conselho. 
Que afastam e desprezam as almas aflitas, com palavras de aborrecimento e pressa, que afastam as 
pessoas da confissão, da qual eles próprios se afastam também. Iluminai-os, nós Vos pedimos, ajudai-os 
e tocai-os com o Vosso Amor. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

7. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que se deixam dominar pelos 
sentidos, pelas paixões e se deixam seduzir, e pelos que são eles próprios, a atrair e a seduzir com 
palavras de mel, com o Vosso Nome e o de Vossa Mãe, enganando a incautos e ingênuos, levando-os 
para o seu próprio pecado oculto. Perdão, para eles, Jesus. Perdoai e convertei-os.  Glória ao Pai..  
 

8. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que recusam a Vossa Cruz, e 
atiram-na para os ombros dos irmãos, com manifestações de mau gênio ou de preguiça. Mostrai-lhes a 
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sabedoria da Cruz, e enchei-os da Vossa paciência. Jesus, perdão e misericórdia para esses sacerdotes. 
R – Pelos infinitos méritos de Vossas Santas Chagas ! 
 

9. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que têm cargos de chefia, 
cargos de destaque, para que exerçam as suas funções com humildade, e delas não se envaideçam, 
mas as usem para Vos servir. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

10. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que são orientadores de grupos, 
para que lhes sejam dadas as graças necessárias para o bom desempenho do seu cargo, e a sua 
santificação pessoal.  Jesus, manso e humilde de Coração.  R – Fazei o coração dos sacerdotes 
semelhante ao Vosso Sagrado Coração! 

11. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão no ensino. Jesus, nós 
Vos imploramos, concedei-lhes a sabedoria e a ciência de que necessitam nas suas funções, aliadas a 
um grande amor por Vós, para o comunicarem aos seus alunos.  Jesus, manso e humilde de Coração.   
R – Fazei o coração dos sacerdotes semelhante ao Vo sso Sagrado Coração! 
 

12. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que usam os meios de 
comunicação, para que transmitam a Tua Verdadeira Sabedoria. Tu és sacerdote para sempre.  
R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  

 

13. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que são superiores de casas 
religiosas, para que transmitam o Vosso Amor a todos, e cresçam em santidade. Tu és sacerdote para 
sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

14. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão ligados a grandes 
obrigações pastorais, para que as exerçam com amor, na total entrega à Vossa Vontade. Enchei-os de 
sabedoria e de santidade, de luz e de fortaleza. Jesus, manso e humilde de Coração.   
R – Fazei o coração dos sacerdotes semelhante ao Vo sso Sagrado Coração!  

 

15. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes encarregados de pregar, para 
que lhes seja dada a Luz necessária aos bons frutos da sua missão. Tu és sacerdote para sempre.  
R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

16. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes envolvidos com assuntos 
administrativos. Acompanhai-os, Senhor, e enchei-os de Sabedoria. Jesus, manso e humilde de Coração.  
R – Fazei o coração dos sacerdotes semelhante ao Vo sso Sagrado Coração!  

 

17. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que chegaram ao fim do dia, e 
não tiveram uma hora para estar Convosco. Nós Vos imploramos, ide Vós ter com eles e tocai-lhes o 
coração com a Vossa  Graça e com o Vosso Amor, para que vejam que a Vossa companhia é melhor que 
tudo o mais. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

18. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que trabalham nos hospitais, 
para que lhes seja dada a graça de transmitir a Paz e a Esperança aos doentes, e comunicar o Vosso 
Amor a todos, principalmente aos que vão morrer. Pela Vossa Dolorosa Paixão. R - Tende Misericórdia 
de nós, dos agonizantes, dos sacerdotes e do mundo inteiro! 
 

19. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que andam de paróquia em 
paróquia, assoberbados de trabalho. Santificai, Senhor, as suas lides apostólicas, com as graças pelos 
seus trabalhos e canseiras.  Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

20. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão doentes, e para os 
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idosos. Concedei-lhes a graça de aproveitarem as suas dores e dificuldades, para crescerem em amor e 
santidade. Pela Vossa Dolorosa Paixão.  R - Tende misericórdia dos sacerdotes e do mundo in teiro!  
 

21. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que são vítimas de intrigas e 
calúnias. Dai-lhes forças para a sua cruz. Jesus, manso e humilde de Coração.  R – Fazei o coração 
dos sacerdotes semelhante ao Vosso Sagrado Coração!  
 

22. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão continuamente 
rodeados de pessoas, que os convencem de que eles são santos, e assim os cumulam de perigos, além 
de os fazerem perder tempo. Senhor, fazei que eles não Vos percam de vista. Tu és sacerdote para 
sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

23. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que sofrem tentações, que estão 
em trevas, que não veem mais o caminho reto que lhes ensinaste e não sabem mais o que fazer da sua 
vida, para que a luz, de que necessitam, lhes seja dada. Tenha piedade deles, Senhor. Tu és sacerdote 
para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec! 
 

24. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que já não têm a Verdadeira Fé, 
que se deixaram dominar por ideias falsas, e já não acreditam nos Sacramentos, não creem na Vossa 
presença Eucarística, e admitem as faltas de respeito e os abusos. Jesus, perdão para esses sacerdotes. 
Mostrai-lhes os seus erros. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

25. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que não seguem mais a Sã 
Doutrina e se afastam da Vossa Verdadeira Igreja. Suplicamo-Vos por eles, fazei-os voltar à obediência à 
Verdadeira Igreja. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

26. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão arrependidos de ter 
seguido o caminho do Sacerdócio, e, também, para os que estão tentando deixar este Santo Serviço. 
Nós Vos pedimos que lhes deis a Verdadeira Luz para verem o caminho, e que tenham Amor para não o 
deixarem. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

27. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que cederam às tentações, que 
Vos abandonaram, e agora andam errantes pelos caminhos do mundo. Nós Vos pedimos, para eles, a 
graça do arrependimento. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

28. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão arrependidos de Vos 
terem abandonado, mas não vêem possibilidade de mudar de vida, por causa das responsabilidades que 
assumiram. Nós Vos pedimos que os envolvais com a Vossa Misericórdia. Tu és sacerdote para sempre. 
R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

29. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que não se arrependem de Vos 
terem abandonado, e se gloriam da sua traição. Nós Vos pedimos, para eles, a graça do arrependimento 
e do perdão. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

30. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para aqueles sacerdotes que resistem com 
heroísmo, pelos que rezam e trabalham, pelos que cumprem o seu dever, pelos que procuram agradar-
Vos, e não ao mundo, para que perseverem nessa atitude, e avancem, cada vez mais, no caminho da 
santidade. Sede Vós próprio, Senhor, sempre a consolação e a alegria destes sacerdotes. Tu és 
sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  

 

31. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que se cansam e se esforçam 
na sua missão, e que, por isso, sofrem muitas necessidades e perigos, para que sejam fortalecidos, cada 
vez mais, no seu ministério. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
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32. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes falecidos, para que, pelo Vosso 
Sangue, sejam purificados e conduzidos ao Vosso Reino. Nós Vos suplicamos, concedei-lhes Senhor o 
descanso eterno. R – E a Luz Perpétua os alumiem!          
 

33. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... , como tesouro de graças, PARA  TODOS OS TEUS SACERDOTES, para que 
eles conduzam até Vós os filhos que lhes confiastes, e recebam finalmente a Coroa da Glória.  AMÉM! 
 

 

Senhor Jesus Cristo, atende estes nossos pedidos qu e aqui fizemos!  
(Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai ) 

 
SÚPLICA A JESUS:  Ó Jesus, Sumo e Eterno Sacerdote, guardai os Vossos padres sob a proteção do 
Vosso Sagrado Coração, para que nenhum mal lhes aconteça. Conservai imaculadas as suas mãos 
ungidas que tocam todos os dias o Vosso Sagrado Corpo. Sejam puros os seus lábios tintos do Vosso 
Sangue. Permaneçam seus corações livres do contágio mundano, selados que foram pela marca 
sublime do Vosso Sacerdócio. Que eles progridam na Fidelidade e no Amor. Concedei-lhes, juntamente 
com o poder de transformar o Pão e o Vinho, o poder de transformar os corações dos homens. 
Abençoai com abundantes frutos o seu apostolado, e recompensai-os com o prêmio da Vida Eterna. 
Amém! 
 

SÚPLICA A MARIA: Ó Maria, branco Lírio da Santíssima Trindade, pelo Coração do Vosso Dileto Filho, 
eu Vos suplico humildemente, oferecei ao Eterno Pai essas preciosas gotas de Sangue e Água que 
escorreram do Coração de Jesus, a fim de que Ele se digne mandar à Sua Igreja muitos sacerdotes 
santos e zelosos religiosos. Ó Maria, minha Mãe Dileta, suplico-Vos por todos os sofrimentos que 
tivestes na morte de Vosso Filho, oferecei ao Eterno Pai o Seu Precioso Sangue, pelos sacerdotes que 
sofrem no Purgatório. Assim seja 
 

INTERCESSÃO 
“Meu filho, Minha filha!“  
“Reza agora pelas pessoas que se recomendaram à tua oração. Reza por teus familiares, 
amigos e inimigos e também por aqueles que já te fizeram sofrer. Reza por todos os que 
necessitam de oração e por aqueles de que te lembras agora. Chama-os todos, 
espiritualmente, para junto de ti, pois Eu os abençoarei. Reza também pela Santa Igreja e pelas 
suas grandes necessidades. Lembra-te especialmente de Sua Santidade o Papa Bento XVI, do 
Papa Francisco e seu Colegiado, dos bispos, dos sacerdotes, dos diáconos, dos seminaristas, 
dos religiosos, consagrados e dos vocacionados. Pede também pelas almas do Purgatório, 
pelas almas da Mansão Pagã, pelos pecadores, pelos doentes, pelos agonizantes e pelos que 
sofrem. Pede ainda pelas tuas necessidades pessoais e por toda a humanidade.” 
  

      ( Esta oração deverá ser feita em voz alta e com a participação de todos ) 
 

 

Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  
nesta hora da Vossa Santa Paixão, sobre  ....... ( coloque aqui os teus pedidos ) 

 

Súplica final: 
Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos uma gota do Vo sso Preciosíssimo Sangue, nesta hora da 
Vossa Santa Paixão, sobre todos estes nossos pedido s que hoje aqui fizemos!  
( Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai ) 
 

BÊNÇÃO DE JESUS: 
“Ao terminar esta hora de amor e de reparação pede a Minha bênção, e tenha a certeza de que 
ela te será dada ... (faz aqui o teu pedido...) Agradeço-te e abençoo-te no fim desta hora e leva 
contigo as Minhas Graças e o Meu Amor, que te fará permanecer Comigo através das horas do 
teu sono, para, amanhã ao acordares, continuares Co migo durante todo o teu dia, e assim até o 
fim da tua vida, quando, finalmente, ficarás Comigo  para sempre” Amém! 
 

 

Graças e louvores se deem a todo momento!                                                                                    
A JESUS, MEU DEUS, O SANTÍSSIMO SACRAMENTO (3x) +  Glória ao Pai ... 
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Mãos ensangüentadas de Jesus             Mãos que as crianças abençoaram           Mãos glorificadas de Jesus       
Mãos feridas lá na cruz                          Mãos que os pães multiplicaram               Mãos feridas lá na cruz              
Vem tocar em mim (3x)                           Vem tocar em mim (3x)                              Já tocou em mim (3x)               
Vem Senhor Jesus!                                   Vem Senhor Jesus!                                      Sim Senhor Jesus!  
 

Glória ao Pai....  
Bênção Final: 
Levante-se Deus, por intercessão da Virgem Maria, d e São Miguel Arcanjo e de toda a Milícia 
Celeste. Sejam dispersos Seus inimigos e fujam de S ua Face todos os que O odeiam!   
Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém 
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo... 

3 – NO HORTO COMIGO 
 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém 
 

VINDE ESPÍRITO SANTO …   
 

ATO DE CONTRIÇÃO: Ó meu Jesus, crucificado por minha culpa, estou muito arrependido de ter 
feito pecado, pois ofendi a Vós que sois tão bom, e mereci ser castigado neste mundo e no outro, 
mas perdoai-me, Senhor, não quero mais pecar. Amém    
 

D - Nós Vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui e em todas Vossas Igrejas que existem  
no mundo inteiro e Vos bendizemos!   R – Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo!  
 
 

Graças e louvores se deem a todo momento!                                                                         
A JESUS, MEU DEUS, O SANTÍSSIMO SACRAMENTO (3x) +  Glória ao Pai ... 

 

SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS,  Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua, 
Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. (3x) 
 

CONVITE 
Esta meditação da Paixão do Senhor, é em forma de um diálogo, entre JESUS e cada um de nós, porque 
JESUS quer entrar em contato pessoal conosco. O Salvador convida-nos a sermos crianças como Ele, a 
amar a Sua Mãe como Ele A amou, e a sermos pequenos e humildes como Ele. Aprendamos com 
JESUS, e como Jesus de Nazaré, a santificar a nossa vida familiar no dia-a-dia e no nosso trabalho. 
Acompanhamo-Lo na Sua vida pública. As palavras das suas pregações foram ditas também para nós.  
 

E sempre que ouvimos, ou lemos a Palavra de DEUS na  Sagrada Escritura, é Ele mesmo que toca 
o nosso coração.  Na sua paixão, o Senhor fez reparação e pediu perdã o a DEUS pelos nossos 
pecados. Convidou os Apóstolos a vigiar com Ele no Horto das Oliveiras, durante três amargas 
horas, mas eles não O entenderam, e adormeceram. 
 

DEUS continuou, e continua a chamar almas, para que tomem parte nos Seus sofrimentos. Quase 
nunca, a crise de fé foi tão profunda como hoje. Vemos como tem aumentado a falta de fé, o abuso 
da sexualidade, o aborto, o divórcio, o desespero, os suicídios, a soberba, as criticas à Igreja, os 
sacrilégios, a infidelidade de sacerdotes e almas consagradas.  
 

A situação do mundo é de fato penosíssima!  O que é  que ainda pode ajudar? Apenas a oração e o 
sacrificio!  As horas da Paixão do Senhor, são horas especiais, em que Jesus abre o Seu Coração, 
para conceder ao mundo, graças abundantes de conver são, luz e fortaleza.  Nós, também, estamos 
convidados a entrar no Horto das Oliveiras, para vi giar e orar em união com o Senhor .  
 

Este convite “Faz-Me companhía, na noite de quinta-feira” , significa: Adorar o Senhor ofendido, ter 
compaixão do Senhor que sofre, reparar  os nossos pecados e os do mundo inteiro, oferecer preces pelo 
Santo Padre, pelos Bispos, pelos Sacerdotes e pelo mundo inteiro, juntar forças, para suportar os nossos 
próprios sofrimentos, e alcançar graças para aqueles que estão longe de DEUS. 
 

Tomemos, portanto, a sério o convite do Senhor: “Vigiai e orai” , e o de Sua Mãe, que na aparição 
de Fátima, disse aos pastorinhos: “Rezai, rezai muito e fazei sacrifício pelos pecado res, porque 
não há quem se sacrifique e peça por eles”. Que muitas pessoas sejam tocadas pelo sofrimento 
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do Senhor, despertem e se deixem inflamar do amor d e Jesus, que tanto nos ama, e é tão pouco 
amado. (3x) Meu Jesus, perdão e misericórdia! R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas!  
 

Põe-te, agora, ó alma piedosa, na presença do teu Amantíssimo Salvador, e pensa naquela noite em que 
o Bom Jesus, depois de ter instituído a Sagrada Eucaristia para teu alimento, sai com os Apóstolos e se 
encaminha para o Horto das Oliveiras, a fim de dar começo àquela dolorosíssima Paixão, com a qual 
devia salvar o mundo. Aquele rosto divino, em que resplandeciam todas as graças e formosuras, cobre-
se de Palidez mortal, reflexo da grande e profunda tristeza que lhe aniquila a alma, tristeza que o Bom 
Jesus manifesta por Suas próprias Palavras.  
 

O aflito Jesus volve a ti o Seu olhar, como para te dizer: “Ó alma querida, que tantas amarguras me 
custaste, permanece Comigo ao menos uma hora, e vê se há dor igual à Minha dor! Considera 
como que na noite da Minha agonia, debalde procurei  alguém que Me consolasse, e não o achei ”.  

ADORAÇÃO  
“Agora, situa-te no lugar onde estou e onde entras: O Horto das Oliveiras. Observa o lugar e 
contempla-Me. Há no ar uma sensação de tristeza. Ajoelha-te, e adora com os Anjos ESTE que aqui 
está, para começar a Sua vigília de dor e que está a sofrer pelos vossos pecados. Conserva-te em 
adoração algum tempo. Podes rezar em voz alta as orações de adoração, mas também podes ficar 
na oração silenciosa.”                     
  

AÇÃO DE GRAÇAS  
“Agradece a graça que te faço em te chamar aqui, em permitir que Me faças companhia durante esta 
hora, em aceitar a reparação que Me vais oferecer. Agradece por ti e pelos teus irmãos que vão se 
beneficiar desta tua oração. Agradece o que Eu vou fazer em ti e no teu próximo, através de ti. 
Agradece o Amor, a Salvação que te ofereço, a Minha presença no meio de vós e o Meu Sacrifício 
de dor e de morte.” 
  
COMPANHIA REPARADORA   
 

“Mergulha-te agora Comigo em oração silenciosa. Se tens dificuldades, procura suporte naquilo que 
está sendo dito, em que te mostro o Meu sofrimento no Horto. Repete as Minhas palavras. Mergulha 
o sofrimento que tiveres, no Meu próprio sofrimento, na Minha solidão. Vê o aproximar dos pecados, 
de todos os pecados do mundo em todos os tempos, vê os teus próprios pecados. Vê como assumo 
cada um, mesmo os mais repugnantes e, assim, fico coberto de toda a lama e maldade do mundo, 
diante do Pai. Vê o suor de Sangue inundar o Meu rosto e todo o Meu corpo...Adora-Me nesta 
situação, em silêncio, e arrepende-te!”   .....(faz uma pausa, e ora com o coração)... 
Meu Jesus, perdão e misericórdia!  R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
                    

“PEDE PERDÃO PARA O MUNDO , e podes ir dizendo os pecados pelos quais pedes perdão.  Vê-Me 
buscar companhia nos Meus discípulos, e não a encontrar. Mergulha aqui os teus desencantos, 
desilusões e abandonos... Faz propósitos de mais amor por Mim, de mais companhia, e de mais amor 
aos irmãos.”                                                ...(faz uma pausa, e ora com o coração)...      
Meu Jesus, perdão e misericórdia!  R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
                   

“VOLTA A REZAR COMIGO, com muito amor. Aceita Comigo a dor que te aflige. Aceita as tuas 
dificuldades, a tua miséria. Põe a Meus pés aquilo que és, aquilo que tens, aquilo que fazes e que 
suportas, coloca aqui os teus próprios pecados, para que te limpe deles. Entrega-Me todo o teu ser, o teu 
tempo, a tua saúde, o teu trabalho, as tuas disponibilidades econômicas, a tua família, a tua própria vida.”   
                                                                   ...(faz uma pausa, e ora com o coração)... 
Meu Jesus, perdão e misericórdia!   
R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas 
 

“OLHA-ME NOS MEUS SACRÁRIOS , SOZINHO, FECHADO, OLHADO SEM AMOR, TRATADO SEM 
RESPEITO, ULTRAJADO EM COMUNHÕES SACRÍLEGAS . No horto, vi essas situações e sofri 
aflições, por causa daquilo que Me fariam. O que Me fazem agora, senti-o naquele momento. É por isso 
que é preciso, agora, a reparação dos filhos, que neste Horto, hoje Me fazem companhia. Agradece-Me, 
por ter ficado convosco. Pede perdão por aqueles que não Me adoram, não Me respeitam e que Me 
ultrajam. Reza por esses irmãos, e adora-Me tu por eles.”   ...(faz uma pausa, e ora com o coração) ... 
Meu Jesus, perdão e misericórdia!   
R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas!          
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“AQUI, COMIGO, PODES ACOMPANHAR OS TORMENTOS DA MIN HA PAIXÃO , tormentos que, no 
Horto, Eu vi, um por um. Contempla-os Comigo. Acompanha-Me neste momento difícil, em que Eu vejo o 
que vou sofrer. Promete aceitar o sofrimento que Eu permitir que te aconteça. Continua na Minha 
companhia e procura agora também a ajuda de Maria, Minha e tua Mãe.”  
                                                                           ... (faz uma pausa, e ora com o coração) ... 
Meu Jesus, perdão e misericórdia!  R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
 

“CONTINUA COMIGO. FALA-ME NO TEU CORAÇÃO . Deixa-o expandir para Mim e por Mim. Se 
preferires, fica calado, contemplando-Me, ou dizendo, simplesmente, que Me ama. Mesmo que não 
soubesses dizer mais nada, apenas isto já Me bastava.” 
Meu Jesus, perdão e misericórdia!  R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 

 
ATO DE ADORAÇÃO E REPARAÇÃO  
 

1. Eu Vos adoro com profundo respeito, meu Jesus , no Santíssimo Sacramento.  Reconheço-Vos 
por Verdadeiro Deus e homem; e tenho a intenção de suprir, com este ato de adoração, a frieza de 
tantos cristãos, ao passarem diante de Vossas igrejas e, às vezes, mesmo diante de Vosso Sagrado 
Tabernáculo, em que Vos dignais estar a toda hora, desejando, com impaciência amorosa comunicar-
Vos com Vossos fiéis, que nem ao menos Vos saúdam!  E com sua indiferença se mostram como os 
hebreus no deserto, nauseados deste Maná Celeste! Eu Vos ofereço o Preciosíssimo Sangue que 
derramastes da Chaga de Vosso pé esquerdo, em reparação de tão insuportável tibieza; e, 
encerrando-me espiritualmente nesta Sagrada Chaga, repito mil e mil vezes:  
Graças e louvores sejam dados a todo o momento!   
R – A Jesus, meu Deus, O Santíssimo Sacramento! 
Pai Nosso, Ave Maria, Glória 
 

2. Eu Vos adoro com profundo respeito, meu Jesus.  Reconheço-Vos presente no Santíssimo 
Sacramento, e tenho a intenção de reparar a ingratidão de tantos cristãos que, vendo-Vos sair a visitar 
os pobres enfermos, para ser o seu conforto e consolação na grande viagem para a eternidade, Vos 
deixam passar sem acompanhar-Vos e apenas se dignam a fazer um ato de externa adoração. Eu Vos 
ofereço, em reparação de tamanha frieza, o Preciosíssimo Sangue que derramastes da Chaga de 
Vosso pé direito, e, encerrando-me espiritualmente nesta Sagrada Chaga, repito mil e mil vezes:  
Graças e louvores sejam dados a todo o momento!                                                                                       
R – A Jesus, meu Deus, O Santíssimo Sacramento! 
Pai Nosso, Ave Maria, Glória 
 

3. Eu Vos adoro com profundo respeito, meu Jesus , Verdadeiro Pão da Vida Eterna ; e com  este 
ato de adoração tenho a intenção de compensar as muitas feridas que Vosso Coração sofre, todos os 
dias pela profanação das igrejas, onde Vos dignais estar sob as espécies sacramentais, para ser 
adorado e amado por Vossos fiéis. Eu Vos ofereço, em reparação de tantas irreverências, o 
Preciosíssimo Sangue que derramastes da Chaga de Vossa mão esquerda, e, encerrando-me 
espiritualmente nesta Sagrada Chaga, repito mil e mil vezes: 
Graças e louvores sejam dados a todo o momento!   
R – A Jesus, meu Deus, O Santíssimo Sacramento! 
Pai Nosso, Ave Maria, Glória 
 

4. Eu Vos adoro com profundo respeito, meu Jesus , Pão vivo descido dos céus ; e tenho a 
intenção de reparar com este ato de adoração, tantas e tão repetidas irreverências que cada dia 
cometem Vossos fiéis ao assistirem à Santa Missa, na qual por excesso de amor, renovais, de modo 
incruento, o mesmo Sacrifício que consumastes no Calvário, para a nossa salvação. Eu Vos ofereço, 
em reparação de tanta ingratidão, o Preciosíssimo Sangue que derramastes da Chaga de Vossa mão 
direita, e, encerrando-me espiritualmente nesta Sagrada Chaga, reúno minha voz às vozes dos Anjos 
que, em adoração, Vos rodeiam, dizendo, juntamente com eles:                                 
Graças e louvores sejam dados a todo o momento!  
R – A Jesus, meu Deus, O Santíssimo Sacramento!  Pai Nosso, Ave Maria, Glória 
 

5. Eu Vos adoro com profundo respeito, meu Jesus, Verd adeira Vítima de expiação por nossos 
pecados ; e Vos ofereço este ato de adoração em compensação dos sacrilégios e ultrajes que 
recebeis de tantos cristãos, que se atrevem até ir receber-Vos na Santa Comunhão tendo a sua alma 
em pecado mortal! Eu Vos ofereço, em reparação de tão abomináveis sacrilégios, as últimas gotas de 
Vosso Preciosíssimo Sangue que derramastes da Chaga do Lado, e, encerrando-me nesta Sagrada 
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Chaga, eu Vos adoro, bendigo e amo, repetindo, em  união com todas as almas devotas do 
Santíssimo Sacramento:  
Graças e louvores sejam dados a todo o momento!                                                                                             
R – A Jesus, meu Deus, O Santíssimo Sacramento!   Pai Nosso, Ave Maria, Glória 

 

NO HORTO COMIGO  
“Nesta noite de quinta-feira, é no Horto que marco encontro convosco, com cada um de vós, e contigo 
também. Esta é uma noite que podereis transformar em uma noite de muito amor, se estiverdes 
dispostos a abdicar das vossas comodidades para ficar comigo. Quantas vezes, estas mesmas 
comodidades estão para vós em primeiro lugar! Pergunto-vos, como podeis ficar sossegados em casa, 
ir tranquilamente para distrações, nesta noite, justamente nesta noite em que preciso de vós, da vossa 
companhia, da vossa oração, porque é a noite em que muito mal se faz pelo mundo.”  

“As noites dessa quinta-feira, sexta-feira e sábado  são as noites da prática dos maiores 
pecados, mas a de quinta-feira é a que recorda a mi nha noite de Amor e, por isso, é a noite 
escolhida pelo Meu inimigo, para mais Me ultrajar. Que sabeis disso? Nada, vós nada sabeis, 
porque, para saberdes alguma coisa, era preciso ter des tomado parte nessas cerimônias de 
sacrilégio.  Não sabeis e não queirais saber, senão  que nas noites de quinta-feira o mal está mais 
ativo e procura ultrajar-Me diretamente, ainda mais  que nos outros dias e nas outras noites.” 
 

“Na quinta-feira, enquanto dormes, sou cruelmente ofendido em cerimônias feitas expressamente com 
esse fim e com o fim de procurar elevar o próprio mal e cultuá-lo. É por isso que vos peço que, nesta 
noite, entreis Comigo no Horto e Me façais companhia, que procureis com o vosso amor reparar os 
ultrajes efetuados em lugares que talvez sejam perto do lugar onde estais, onde viveis e morais. Não 
vos admireis que vos peça companhia no Horto e, como tal, vos faça recuar no tempo, Meus filhos, Eu 
sou o Senhor do tempo. Para Mim não há tempo. O tempo só existe para vós. É verdade que 
ressuscitei e estou no Céu, mas isso não quer dizer que podereis viver em contínua alegria, enquanto o 
pecado se expande, enquanto as forças do mal estão ativas, muito mais ativas do que aqueles que 
dizem amar-Me.” 
 

“Se ressuscitei é porque morri. E morri no meio de dores que não podeis sequer imaginar. Eu 
não teria ressuscitado, se não tivesse morrido, e e ntão não teríeis agora, uma Ressurreição para 
vos alegrar. Passei pela morte, mas antes passei pe lo Horto, onde vi tudo, o que iria sofrer e a 
forma, como através dos séculos, seria correspondid o. Por isso é no Horto que espero a vossa 
companhia e a vossa reparação. O Horto é um lugar o nde Eu não disse muitas coisas, porque 
não tinha companhia a quem dizer, porque o sofrimen to Me fazia repetir sempre as mesmas 
palavras, e porque aqui é um lugar de oração intens a, e quanto mais intensa, mais silenciosa.” 
 

“Não vos iludais, meus filhos, com orações muito bonitas, e não penseis que não sabeis rezar, porque 
não sois capazes de ter belas palavras para os vossos irmãos ouvirem. Reparai! A oração é para Mim, 
e não para os vossos irmãos, e Eu preciso ouvir os vossos corações. Embora vos seja útil a oração em 
voz alta, para unir mais os irmãos entre si e para levantar o ânimo e orientar a oração de alguns, tudo 
isso tem seu tempo próprio. Quando vos chamo ao Horto, quero apenas o vosso coração.” 
 

“Não importa a ninguém, se sabeis rezar bem ou não.  Importa que estejais Comigo, que o vosso 
coração fale comigo, que Me olheis só para Mim. Nes ses momentos também Eu estou convosco, 
e o Meu Coração comunica-se com o vosso coração sem  palavras. Por vezes, sentireis fervor 
nessas horas. Aproveitai então o calor sensível que  Vos dou. Outras vezes, sentireis 
aborrecimento, secura espiritual e custar-vos-á mui to estar ali Comigo.”  
 

“Será então que estareis Comigo mais plenamente, porque o Horto não foi para Mim lugar de prazer, 
mas de tristeza e de fastio espiritual, a ponto de pedir que passasse de Mim aquele cálice. Quando tal 
acontecer, dizei as Minhas palavras, as vezes que quiserdes, e permanecei ali Comigo, embora vos 
pareça que não estais a fazer nada de útil. Pelo contrário, estas horas Comigo são muito úteis. São 
horas de companhia, que não deixarei de vos agradecer. Esse agradecimento traduzir-se-á em graças 
de grande utilidade para vós, e para os vossos irmãos que delas necessitam. Meus filhos, acreditai que, 
nessas horas de silêncio Comigo, fareis mais pelo mundo do que se vos ocupásseis em pregações.”  
 

“Os vossos frutos serão mais copiosos, do que seria m se vos ocupásseis em trabalhos 
importantes para a Igreja, ou em penitências a voss o gosto. Se, em alguma destas noites, 
estiverdes muito cansados, tão cansados que não vos  apeteça vir ter Comigo ao Horto, vede, 



 26

meus filhos, Eu não vos forço, apenas vos digo que,  se quereis ir descansar com os Meus 
discípulos, que adormeceram porque estavam cansados  e tinham muito sono, também olharei 
para vós com tristeza e perguntarei ao vosso coraçã o: “Não pudestes vigiar Comigo ao menos 
uma hora?”  Só não sentireis esta Minha pergunta, se o vosso c oração estiver longe de Mim.” 
 

“Prestai atenção ao que então disse sobre a oração. Sim, é para vós muito importante vigiar e orar, não 
só quando vos sentis com disposição, mas principalmente quando estais sem disposição, porque então 
estais em maior perigo de sucumbir às tentações, como aconteceu com os Meus discípulos.  Embora o 
descanso vos seja necessário, não é ele exatamente que vos faz fortes.  O que vos faz fortes é a 
oração, é a proximidade que possais ter Comigo. Se não vos entregardes ao vosso cansaço, mas vos 
entregardes a Mim, Eu serei o vosso repouso. Não tenhais receio, que Eu não vos deixarei cair em 
cansaço, não tenhais receio, que não morrereis por estar junto de Mim e se morrêsseis, ficaríeis 
Comigo.”  

“Não tenhais receio de, por estar Comigo, não ter f orça para o vosso trabalho, por terdes menos 
horas de sono, porque Eu não sou ingrato para os qu e me amam e se sacrificam por Mim. Não 
tenhais também receio de atrasar aquele trabalho qu e queríeis fazer neste “serão de hora extra”, 
porque o trabalho que fazeis no Horto, junto de Mim , é mais importante que qualquer outro 
trabalho. Os vossos trabalhos podereis fazê-los nou tras horas com a bênção que levais daqui, e 
que vos fará mais diligentes, no fazer. Meus filhos , este Meu convite é uma honra para vós, como 
a honra que tiveram os Meus Discípulos, com os quai s vós tanto gostaríeis de ter andado.”  
 

“Convido-vos, como convidei os meus discípulos. Vede se correspondeis melhor do que eles 
corresponderam. Eles poderiam ter compartilhado muito Comigo, nessas horas em que adormeceram. 
Foi por terem adormecido, que pouco puderam dizer a respeito das horas que passei no Horto. Essa 
companhia será agora vossa. Essa partilha ficou reservada para vós.”  
Meu Jesus, perdão e misericordia!  R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
 

EIS-ME AQUI, BOM E DULCÍSSIMO JESUS, de joelhos prostrado em Vossa presença eu Vos suplico 
com todo o fervor de minha alma, que Vos digneis gravar no meu coração os mais vivos sentimentos de 
fé, esperança e caridade, verdadeiro arrependimento de meus pecados e firme propósito de emenda, 
enquanto vou considerando com vivo afeto e dor, as Vossas cinco Chagas, tendo diante dos olhos 
aquilo que o profeta Davi já Vos fazia dizer, ó bom Jesus:  
“Transpassaram Minhas mãos e Meus pés e contaram to dos os Meus ossos”.   Amém! 
 

SÚPLICA A NOSSA SENHORA PELOS SACERDOTES 
Mãe dolorosa, peço-Te pelo Teu sofrimento na morte do Teu Filho, que ofereças ao Pai Eterno o 
precioso Sangue que jorrou das chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo Crucificado, pelos pobres 
sacerdotes transviados, que se tornaram infiéis à sua sublime vocação, para que, quanto antes, voltem 
junto ao Bom Pastor. Amém! Ó Mãe, peço-Te também pelos sacerdotes que sofrem no Purgatório. 
Amém! 
Ó Maria, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe, sob a Cruz do Vosso Filho Vos tornastes 
Mãe dos Apóstolos e com isto também Mãe de todos os Sacerdotes. Vossa casa é a Igreja, Vossa 
mesa é o altar, Vossos servidores são os Santos Anjos. Vosso Filho Jesus quando enviou o maná no 
deserto, quando realizou a multiplicação dos pães, quando nos ensinou a rezar o Pai Nosso, não tinha 
em mente somente o pão material: Ele mesmo quer ser o pão de cada dia, o pão que nos alimenta.  
Amém! 
E Vossos filhos, os Sacerdotes, transformam o pão e o vinho, como outrora fez o Senhor, quando disse:   
“Tomai... Isto é o Meu Corpo... Isto é o Meu Sangue .” Ó Mãe fidelíssima, cuidai da Vossa Casa, a 
Santa Igreja, e providenciai que sempre haja contínuo e ininterrupto fluxo de vocações para o 
sacerdócio, para que nunca nos falte o Pão cotidiano da Vida Eterna! E enviai os Vossos Anjos, para 
que santos sacerdotes sejam os guias destes jovens para o altar. Que os seminaristas saibam que há 
uma luta santa por Deus, para que a santa fé se conserve pura, e o bom Pastor é mais do que 
necessário ao Povo de Deus, pois o lobo já veio assaltar o rebanho.  
Amém!  
 

D - Ó Maria, ao Vosso Coração confiamos todos os nossos Sacerdotes 
R - Guiai-os, guardai-os, protegei-os e salvai-os.  
D - Coração Eucarístico de Jesus, Modelo do Coração Sacerdotal!     
R - Tende piedade de nós e dos sacerdotes! 
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“ESTE É O GRANDE TRABALHO DAS VOSSAS QUINTAS-FEIRAS : 
É UMA TAREFA MUITO IMPORTANTE QUE VOS CONFIO” 

“Rezai por todos os sacerdotes esta noite, sim rezai muito por eles, e, apesar de poderdes pedir por 
outras pessoas, rezai principalmente por eles, nas diversas situações de responsabilidade e de perigo 
em que se encontram. Pedi, aquí junto de MIm, por todos os sacerdotes, porque isso é muito importante 
para eles, e eu agradecer-vos-ei o que por eles vos esforçardes. Mas, chegai-vos para bem perto de 
Mim, porque além daquilo que espero de vós a respeito dos sacerdotes, há outros assuntos que, do 
Meu Horto de dor, vejo no vosso mundo, no mundo em que viveis agora. Isso quero também dizê-lo, em 
confidência aos vossos corações. Tereis coragem de ficar e de ouvir até o fim os motivos que Me levam 
a dizer:  “A Minha Alma está triste até a morte”...” 
 

ORAÇÃO PELOS SACERDOTES PARA A ÚLTIMA HORA DO HORTO  DAS OLIVEIRAS 
OFERECIMENTO DAS GOTAS DO PRECIOSÍSSIMO SANGUE COM AS SÚPLICAS A JESUS  

 

“Reza agora pelos sacerdotes e pelas suas grandes necesidades… “ 
1. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que se transviaram no caminho 
da sua missão, onde um dia entraram com amor e alegria, e hoje ficam em dúvida diante das dificuldades 
que encontram. Socorrei-os, tirai-lhes as dúvidas e mostrai-lhes a alegria de ser Vosso discípulo. Senhor 
Jesus, pela Vossa Dolorosa Paixão.  R – Tende misericórdia dos sacerdotes e do mundo in teiro! 
 

2. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que não imploram Graça e Luz 
para as suas dúvidas e tentações. Que não pedem perdão pelos seus pecados, e que não rezam por 
aqueles de que têm responsabilidade. Senhor, dai-lhes a graça da oração e da penitência. Glória ao Pai.                                         

 

3. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que se entregam exclusivamente 
às obras, que vivem no desejo do êxito, que se deixam embalar pelos louvores e descuidam de sua vida 
espiritual e da oração. Senhor, perdão, graça, luz e misericórdia para esses sacerdotes. R – Pelos 
infinitos méritos de Vossas Santas Chagas!  
 

4. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que se envaidecem do seu 
saber. Estudam muito, para mostrar cada vez mais sabedoria ao mundo, mas cujo saber está cheio de 
doutrinas falsas, que põem em dúvida a Vossa própria Palavra nas Escrituras, e assim geram a 
descrença nos filhos que lhes confiastes. Mostrai-lhes a Verdade, iluminai-lhes o caminho. Glória ao Pai.  
 

5. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes mundanizados, que apreciam as 
festas, as comodidades, os luxos e o dinheiro e se aproximam apenas das pessoas ricas, desprezando 
os pobres. Perdoai-lhes, Jesus, e mostrai-lhes o Vosso caminho de pobreza e humildade. Jesus, perdão 
e misericórdia para esses sacerdotes. R – Pelos infinitos méritos de Vossas Santas Chagas ! 

 

6. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que desprezam o trabalho 
humilde do confessionário, e o atendimento daqueles que os procuram na necessidade de um conselho. 
Que afastam e desprezam as almas aflitas, com palavras de aborrecimento e pressa, que afastam as 
pessoas da confissão, da qual eles próprios se afastam também. Iluminai-os, nós Vos pedimos, ajudai-os 
e tocai-os com o Vosso Amor. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

7. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que se deixam dominar pelos 
sentidos, pelas paixões e se deixam seduzir, e pelos que são eles próprios, a atrair e a seduzir com 
palavras de mel, com o Vosso Nome e o de Vossa Mãe, enganando a incautos e ingênuos, levando-os 
para o seu próprio pecado oculto. Perdão, para eles, Jesus. Perdoai e convertei-os.  Glória ao Pai..  
 

8. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que recusam a Vossa Cruz, e 
atiram-na para os ombros dos irmãos, com manifestações de mau gênio ou de preguiça. Mostrai-lhes a 
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sabedoria da Cruz, e enchei-os da Vossa paciência. Jesus, perdão e misericórdia para esses sacerdotes. 
R – Pelos infinitos méritos de Vossas Santas Chagas ! 
 

9. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que têm cargos de chefia, 
cargos de destaque, para que exerçam as suas funções com humildade, e delas não se envaideçam, 
mas as usem para Vos servir. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

10. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que são orientadores de grupos, 
para que lhes sejam dadas as graças necessárias para o bom desempenho do seu cargo, e a sua 
santificação pessoal.  Jesus, manso e humilde de Coração.  R – Fazei o coração dos sacerdotes 
semelhante ao Vosso Sagrado Coração! 

11. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão no ensino. Jesus, nós 
Vos imploramos, concedei-lhes a sabedoria e a ciência de que necessitam nas suas funções, aliadas a 
um grande amor por Vós, para o comunicarem aos seus alunos.  Jesus, manso e humilde de Coração.   
R – Fazei o coração dos sacerdotes semelhante ao Vo sso Sagrado Coração! 
 

12. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que usam os meios de 
comunicação, para que transmitam a Tua Verdadeira Sabedoria. Tu és sacerdote para sempre.  
R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  

 

13. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que são superiores de casas 
religiosas, para que transmitam o Vosso Amor a todos, e cresçam em santidade. Tu és sacerdote para 
sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

14. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão ligados a grandes 
obrigações pastorais, para que as exerçam com amor, na total entrega à Vossa Vontade. Enchei-os de 
sabedoria e de santidade, de luz e de fortaleza. Jesus, manso e humilde de Coração.   
R – Fazei o coração dos sacerdotes semelhante ao Vo sso Sagrado Coração!  

 

15. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes encarregados de pregar, para 
que lhes seja dada a Luz necessária aos bons frutos da sua missão. Tu és sacerdote para sempre.  
R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

16. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes envolvidos com assuntos 
administrativos. Acompanhai-os, Senhor, e enchei-os de Sabedoria. Jesus, manso e humilde de Coração.  
R – Fazei o coração dos sacerdotes semelhante ao Vo sso Sagrado Coração!  

 

17. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que chegaram ao fim do dia, e 
não tiveram uma hora para estar Convosco. Nós Vos imploramos, ide Vós ter com eles e tocai-lhes o 
coração com a Vossa  Graça e com o Vosso Amor, para que vejam que a Vossa companhia é melhor que 
tudo o mais. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

18. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que trabalham nos hospitais, 
para que lhes seja dada a graça de transmitir a Paz e a Esperança aos doentes, e comunicar o Vosso 
Amor a todos, principalmente aos que vão morrer. Pela Vossa Dolorosa Paixão. R - Tende Misericórdia 
de nós, dos agonizantes, dos sacerdotes e do mundo inteiro! 
 

19. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que andam de paróquia em 
paróquia, assoberbados de trabalho. Santificai, Senhor, as suas lides apostólicas, com as graças pelos 
seus trabalhos e canseiras.  Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

20. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão doentes, e para os 
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idosos. Concedei-lhes a graça de aproveitarem as suas dores e dificuldades, para crescerem em amor e 
santidade. Pela Vossa Dolorosa Paixão.  R - Tende misericórdia dos sacerdotes e do mundo in teiro!  
 

21. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que são vítimas de intrigas e 
calúnias. Dai-lhes forças para a sua cruz. Jesus, manso e humilde de Coração.  R – Fazei o coração 
dos sacerdotes semelhante ao Vosso Sagrado Coração!  
 

22. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão continuamente 
rodeados de pessoas, que os convencem de que eles são santos, e assim os cumulam de perigos, além 
de os fazerem perder tempo. Senhor, fazei que eles não Vos percam de vista. Tu és sacerdote para 
sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

23. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que sofrem tentações, que estão 
em trevas, que não veem mais o caminho reto que lhes ensinaste e não sabem mais o que fazer da sua 
vida, para que a luz, de que necessitam, lhes seja dada. Tenha piedade deles, Senhor. Tu és sacerdote 
para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec! 
 

24. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que já não têm a Verdadeira Fé, 
que se deixaram dominar por ideias falsas, e já não acreditam nos Sacramentos, não creem na Vossa 
presença Eucarística, e admitem as faltas de respeito e os abusos. Jesus, perdão para esses sacerdotes. 
Mostrai-lhes os seus erros. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

25. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que não seguem mais a Sã 
Doutrina e se afastam da Vossa Verdadeira Igreja. Suplicamo-Vos por eles, fazei-os voltar à obediência à 
Verdadeira Igreja. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

26. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão arrependidos de ter 
seguido o caminho do Sacerdócio, e, também, para os que estão tentando deixar este Santo Serviço. 
Nós Vos pedimos que lhes deis a Verdadeira Luz para verem o caminho, e que tenham Amor para não o 
deixarem. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

27. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que cederam às tentações, que 
Vos abandonaram, e agora andam errantes pelos caminhos do mundo. Nós Vos pedimos, para eles, a 
graça do arrependimento. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

28. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão arrependidos de Vos 
terem abandonado, mas não vêem possibilidade de mudar de vida, por causa das responsabilidades que 
assumiram. Nós Vos pedimos que os envolvais com a Vossa Misericórdia. Tu és sacerdote para sempre. 
R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

29. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que não se arrependem de Vos 
terem abandonado, e se gloriam da sua traição. Nós Vos pedimos, para eles, a graça do arrependimento 
e do perdão. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

30. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para aqueles sacerdotes que resistem com 
heroísmo, pelos que rezam e trabalham, pelos que cumprem o seu dever, pelos que procuram agradar-
Vos, e não ao mundo, para que perseverem nessa atitude, e avancem, cada vez mais, no caminho da 
santidade. Sede Vós próprio, Senhor, sempre a consolação e a alegria destes sacerdotes. Tu és 
sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  

 

31. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que se cansam e se esforçam 
na sua missão, e que, por isso, sofrem muitas necessidades e perigos, para que sejam fortalecidos, cada 
vez mais, no seu ministério. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
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32. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes falecidos, para que, pelo Vosso 
Sangue, sejam purificados e conduzidos ao Vosso Reino. Nós Vos suplicamos, concedei-lhes Senhor o 
descanso eterno. R – E a Luz Perpétua os alumiem!          
 

33. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... , como tesouro de graças, PARA  TODOS OS TEUS SACERDOTES, para que 
eles conduzam até Vós os filhos que lhes confiastes, e recebam finalmente a Coroa da Glória.  AMÉM! 
 

 

Senhor Jesus Cristo, atende estes nossos pedidos qu e aqui fizemos!  
(Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai ) 

 
SÚPLICA A JESUS:  Ó Jesus, Sumo e Eterno Sacerdote, guardai os Vossos padres sob a proteção do 
Vosso Sagrado Coração, para que nenhum mal lhes aconteça. Conservai imaculadas as suas mãos 
ungidas que tocam todos os dias o Vosso Sagrado Corpo. Sejam puros os seus lábios tintos do Vosso 
Sangue. Permaneçam seus corações livres do contágio mundano, selados que foram pela marca 
sublime do Vosso Sacerdócio. Que eles progridam na Fidelidade e no Amor. Concedei-lhes, 
juntamente com o poder de transformar o Pão e o Vinho, o poder de transformar os corações dos 
homens. Abençoai com abundantes frutos o seu apostolado, e recompensai-os com o prêmio da Vida 
Eterna. Amém! 
 

SÚPLICA A MARIA: Ó Maria, branco Lírio da Santíssima Trindade, pelo Coração do Vosso Dileto 
Filho, eu Vos suplico humildemente, oferecei ao Eterno Pai essas preciosas gotas de Sangue e Água 
que escorreram do Coração de Jesus, a fim de que Ele se digne mandar à Sua Igreja muitos 
sacerdotes santos e zelosos religiosos. Ó Maria, minha Mãe Dileta, suplico-Vos por todos os 
sofrimentos que tivestes na morte de Vosso Filho, oferecei ao Eterno Pai o Seu Precioso Sangue, 
pelos sacerdotes que sofrem no Purgatório. Assim seja 
 

INTERCESSÃO 
“Meu filho, Minha filha!“  
“Reza agora pelas pessoas que se recomendaram à tua oração. Reza por teus familiares, 
amigos e inimigos e também por aqueles que já te fizeram sofrer. Reza por todos os que 
necessitam de oração e por aqueles de que te lembras agora. Chama-os todos, 
espiritualmente, para junto de ti, pois Eu os abençoarei. Reza também pela Santa Igreja e 
pelas suas grandes necessidades. Lembra-te especialmente de Sua Santidade o Papa Bento 
XVI, do Papa Francisco e seu Colegiado, dos bispos, dos sacerdotes, dos diáconos, dos 
seminaristas, dos religiosos, consagrados e dos vocacionados. Pede também pelas almas do 
Purgatório, pelas almas da Mansão Pagã, pelos pecadores, pelos doentes, pelos agonizantes 
e pelos que sofrem. Pede ainda pelas tuas necessidades pessoais e por toda a humanidade.” 
  

      ( Esta oração deverá ser feita em voz alta e com a participação de todos ) 
 

 

Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  
nesta hora da Vossa Santa Paixão, sobre  ....... ( coloque aqui os teus pedidos ) 

 

Súplica final: 
Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos uma gota do Vo sso Preciosíssimo Sangue, nesta hora 
da Vossa Santa Paixão, sobre todos estes nossos ped idos que hoje aqui fizemos!  
( Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai ) 
 

BÊNÇÃO DE JESUS: 
“Ao terminar esta hora de amor e de reparação pede a Minha bênção, e tenha a certeza de que 
ela te será dada ... (faz aqui o teu pedido...) Agradeço-te e abençoo-te no fim desta hora e leva 
contigo as Minhas Graças e o Meu Amor, que te fará permanecer Comigo através das horas do 
teu sono, para, amanhã ao acordares, continuares Co migo durante todo o teu dia, e assim até o 
fim da tua vida, quando, finalmente, ficarás Comigo  para sempre” Amém! 
 

 

Graças e louvores se deem a todo momento!                                                                                    
A JESUS, MEU DEUS, O SANTÍSSIMO SACRAMENTO (3x) +  Glória ao Pai ... 
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Mãos ensangüentadas de Jesus             Mãos que as crianças abençoaram           Mãos glorificadas de Jesus       
Mãos feridas lá na cruz                          Mãos que os pães multiplicaram               Mãos feridas lá na cruz              
Vem tocar em mim (3x)                           Vem tocar em mim (3x)                              Já tocou em mim (3x)               
Vem Senhor Jesus!                                   Vem Senhor Jesus!                                      Sim Senhor Jesus!  
 

Glória ao Pai....  
Bênção Final: 
Levante-se Deus, por intercessão da Virgem Maria, d e São Miguel Arcanjo e de toda a Milícia 
Celeste. Sejam dispersos Seus inimigos e fujam de S ua Face todos os que O odeiam!   
Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém 
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo... 

4 – JUNTO DE MIM  
 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém 
 

VINDE ESPÍRITO SANTO …   
 

ATO DE CONTRIÇÃO: Ó meu Jesus, crucificado por minha culpa, estou muito arrependido de ter 
feito pecado, pois ofendi a Vós que sois tão bom, e mereci ser castigado neste mundo e no outro, 
mas perdoai-me, Senhor, não quero mais pecar. Amém    
 

EIS-ME AQUI, BOM E DULCÍSSIMO JESUS, de joelhos prostrado em Vossa presença eu Vos suplico 
com todo o fervor de minha alma, que Vos digneis gravar no meu coração os mais vivos sentimentos de 
fé, esperança e caridade, verdadeiro arrependimento de meus pecados e firme propósito de emenda, 
enquanto vou considerando com vivo afeto e dor, as Vossas cinco Chagas, tendo diante dos olhos aquilo 
que o profeta Davi já Vos fazia dizer, ó bom Jesus: “Transpassaram Minhas mãos e Meus pés e 
contaram todos os Meus ossos”.   Amém! 
 

D - Nós Vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui e em todas Vossas Igrejas que existem  
no mundo inteiro e Vos bendizemos!   R – Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo!  
 
 

Graças e louvores se deem a todo momento!                                                                                 
A JESUS, MEU DEUS, O SANTÍSSIMO SACRAMENTO (3x) +  Glória ao Pai ... 

 

SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS,  Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua, 
Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. (3x) 
 

ORAÇÃO A JESUS SOLITÁRIO, NO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
Ó Divino Jesus, que durante a noite estás solitário em tantos Tabernáculos do mundo, sem que nenhuma 
de Vossas criaturas vá visitar-Te e adorar-Te.  Eu Te ofereço meu pobre coração, desejando que todas 
as Tuas pulsações sejam de amor e adoração. Tu, Senhor, estás sempre sob as Espécies Sacramentais, 
Teu amor misericordioso nunca dorme, nem se cansa de velar pelos pecadores.  Ó Jesus amantíssimo! 
Ó Jesus solitário!, fazei meu coração qual lâmpada acesa; em caridade se inflame e arda sempre em Teu 
amor. Velai, ó sentinela Divino!, velai pelo mísero mundo, pelos sacerdotes, pelas almas consagradas, as 
extraviadas, pelos pobres enfermos, cujas noites intermináveis necessitam de Tua fortaleza e Teu 
consolo, pelos moribundos e por este Teu humilde servo que, para melhor servir-Te, descansa, mas sem 
deixar de pensar em Ti, em Teu Sacrário, onde vives na solidão e no silêncio da noite. Amém 
 

SEJA SEMPRE BENDITO, GLORIFICADO, ADORADO, AMADO E REVERENCIADO,  
O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS EM TODOS OS SACRÁRIOS DO  MUNDO. AMÉM! (3x) 
 

CONVITE 
Esta meditação da Paixão do Senhor, é em forma de um diálogo, entre JESUS e cada um de nós, porque 
JESUS quer entrar em contato pessoal conosco. O Salvador convida-nos a sermos crianças como 
Ele, a amar a Sua Mãe como Ele A amou, e a sermos p equenos e humildes como Ele. Aprendamos 
com JESUS, e como Jesus  de Nazaré, a santificar a nossa vida familiar no d ia-a-dia e no nosso 
trabalho. Acompanhamo-Lo na Sua vida pública, pois as palavras das Suas pregações foram ditas 
também para nós.  
 

E sempre que ouvimos, ou lemos a Palavra de DEUS na  Sagrada Escritura, é Ele mesmo que toca 
o nosso coração.  Na sua paixão, o Senhor fez reparação e pediu perdã o a DEUS pelos nossos 



 32

pecados. Convidou os Apóstolos a vigiar com Ele no Horto das Oliveiras, durante três amargas 
horas, mas eles não O entenderam, e adormeceram. 
 

DEUS continuou, e continua a chamar almas, para que tomem parte nos Seus sofrimentos. Quase 
nunca, a crise de fé foi tão profunda como hoje. Vemos como tem aumentado a falta de fé, o abuso 
da sexualidade, o aborto, o divórcio, o desespero, os suicídios, a soberba, as criticas à Igreja, os 
sacrilégios, a infidelidade de sacerdotes e almas consagradas.  
 

A situação do mundo é de fato penosíssima!  O que é  que ainda pode ajudar? Apenas a oração e o 
sacrificio!  As horas da Paixão do Senhor, são horas especiais, em que Jesus abre o Seu Coração, 
para conceder ao mundo, graças abundantes de conver são, luz e fortaleza.  Nós, também, estamos 
convidados a entrar no Horto das Oliveiras, para vi giar e orar em união com o Senhor .  

 

Este convite “Faz-Me companhía, na noite de quinta-feira” , significa: Adorar o Senhor ofendido, ter 
compaixão do Senhor que sofre, reparar  os nossos pecados e os do mundo inteiro, oferecer preces 
pelo Santo Padre, pelos Bispos, pelos Sacerdotes e pelo mundo inteiro, juntar forças, para suportar os 
nossos próprios sofrimentos, e alcançar graças para aqueles que estão longe de DEUS. 
 

Tomemos, portanto, a sério o convite do Senhor: “Vigiai e orai” , e o de Sua Mãe, que em Fátima, 
disse aos pastorinhos: “Rezai, rezai muito e fazei sacrifício pelos pecado res, porque não há 
quem se sacrifique e peça por eles”. Que muitas pessoas sejam tocadas pelo sofrimento do  
Senhor, despertem e se deixem inflamar do amor de J esus, que tanto nos ama, e é tão pouco 
amado .  Meu Jesus, perdão e misericórdia! R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
 
ADORAÇÃO  
“Agora, situa-te no lugar onde estou e onde entras: O Horto das Oliveiras. Observa o lugar e 
contempla-Me. Há no ar uma sensação de tristeza. Ajoelha-te, e adora com os Anjos ESTE que 
aqui está, para começar a Sua vigília de dor e que está a sofrer pelos vossos pecados. Conserva-te 
em adoração algum tempo. Podes rezar em voz alta as orações de adoração, mas também podes 
ficar na oração silenciosa.”                     
  

AÇÃO DE GRAÇAS  
“Agradece a graça que te faço em te chamar aqui, em permitir que Me faças companhia durante 
esta hora, em aceitar a reparação que Me vais oferecer. Agradece por ti e pelos teus irmãos que 
vão se beneficiar desta tua oração. Agradece o que Eu vou fazer em ti e no teu próximo, através de 
ti. Agradece o Amor, a Salvação que te ofereço, a Minha presença no meio de vós e o Meu 
Sacrifício de dor e de morte.” 
  
COMPANHIA REPARADORA   
 

“Mergulha-te agora Comigo em oração silenciosa. Se tens dificuldades, procura suporte naquilo 
que está sendo dito, em que te mostro o Meu sofrimento no Horto. Repete as Minhas palavras. 
Mergulha o sofrimento que tiveres, no Meu próprio sofrimento, na Minha solidão. Vê o aproximar 
dos pecados, de todos os pecados do mundo em todos os tempos, vê os teus próprios pecados. Vê 
como assumo cada um, mesmo os mais repugnantes e, assim, fico coberto de toda a lama e 
maldade do mundo, diante do Pai. Vê o suor de Sangue inundar o Meu rosto e todo o Meu 
corpo...Adora-Me nesta situação, em silêncio, e arrepende-te!”    
                                                                  .....(faz uma pausa, e ora com o coração)... 
Meu Jesus, perdão e misericórdia!  R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
                    

“PEDE PERDÃO PARA O MUNDO , e podes ir dizendo os pecados pelos quais pedes perdão.  Vê-Me 
buscar companhia nos Meus discípulos, e não a encontrar. Mergulha aqui os teus desencantos, 
desilusões e abandonos... Faz propósitos de mais amor por Mim, de mais companhia, e de mais amor 
aos irmãos.”                                                ...(faz uma pausa, e ora com o coração)...      
Meu Jesus, perdão e misericórdia!  R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
                   

“VOLTA A REZAR COMIGO, com muito amor. Aceita Comigo a dor que te aflige. Aceita as tuas 
dificuldades, a tua miséria. Põe a Meus pés aquilo que és, aquilo que tens, aquilo que fazes e que 
suportas, coloca aqui os teus próprios pecados, para que te limpe deles. Entrega-Me todo o teu ser, o 
teu tempo, a tua saúde, o teu trabalho, as tuas disponibilidades econômicas, a tua família, a tua própria 
vida.”   
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                                                                   ...(faz uma pausa, e ora com o coração)... 
Meu Jesus, perdão e misericórdia!  R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas 
 

“OLHA-ME NOS MEUS SACRÁRIOS , SOZINHO, FECHADO, OLHADO SEM AMOR, TRATADO SEM 
RESPEITO, ULTRAJADO EM COMUNHÕES SACRÍLEGAS . No horto, vi essas situações e sofri 
aflições, por causa daquilo que Me fariam. O que Me fazem agora, senti-o naquele momento. É por isso 
que é preciso, agora, a reparação dos filhos, que neste Horto, hoje Me fazem companhia. Agradece-Me, 
por ter ficado convosco. Pede perdão por aqueles que não Me adoram, não Me respeitam e que Me 
ultrajam. Reza por esses irmãos, e adora-Me tu por eles.”    
                                                                  ...(faz uma pausa, e ora com o coração) ... 
Meu Jesus, perdão e misericórdia!  R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas!          

  

“AQUI, COMIGO, PODES ACOMPANHAR OS TORMENTOS DA MIN HA PAIXÃO , tormentos que, no 
Horto, Eu vi, um por um. Contempla-os Comigo. Acompanha-Me neste momento difícil, em que Eu vejo o 
que vou sofrer. Promete aceitar o sofrimento que Eu permitir que te aconteça. Continua na Minha 
companhia e procura agora também a ajuda de Maria, Minha e tua Mãe.”  
Meu Jesus, perdão e misericórdia!  R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
 

“CONTINUA COMIGO. FALA-ME NO TEU CORAÇÃO . Deixa-o expandir para Mim e por Mim. Se 
preferires, fica calado, contemplando-Me, ou dizendo, simplesmente, que Me ama. Mesmo que não 
soubesses dizer mais nada, apenas isto já Me bastava.” 
Meu Jesus, perdão e misericórdia!  R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
 
JUNTO DE MIM    
“Ficai aquí, no Horto, junto de Mim, aquí, onde os Meus Discípulos, que eram os novos Sacerdotes, 
falharam. Por isso, esta noite, deveis reservá-la para rezar pelos Sacerdotes, de modo especial. Não 
penseis, meus filhos, que a unção sacerdotal os dotou de forças maiores que as vossas, para resistir às 
tentações. Continuam a ser pessoas, fracas como todos vós, com o agravante de, pelo alto cargo que Eu 
lhes confiei, se levantarem contra eles, com redobrada fúria, as hostes inimigas. Não tenhais dúvidas, de 
que eles são mais tentados que vós em todos os aspectos, e não só em alguns.”  
Meu Jesus, perdão e misericórdia!  R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
 
“Não penseis que os problemas deles se resolveriam,  se mudassem as leis da Igreja a seu 
respeito, porque é grande o leque dos problemas que  os atingem. Não vos convençais só com 
aquilo que vos parece mais visível. Essa é uma face ta para a qual, ultimamente, se têm virado as 
luzes do mundo. Não é acabando com o celibato dos P adres que eles se tornariam melhores, mais 
santos, mais cumpridores . A vida de sacerdote não estaria resolvida para ele s, nem sequer no 
aspecto da castidade, que é a que vos parece ter ma ior importância.”  
Meu Jesus, perdão e misericórdia! R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
 
“A castidade é realmente de uma grande importância, mas se a castidade não está resolvida nem 
adquirida pelos leigos pelo casamento, como o estaria para os sacerdotes, com a possibilidade de casar? 
Para eles as tentações continuariam nesse aspecto, como continuam para todos os homens, casados e 
solteiros. E mesmo que o casamento para alguns fosse solução, outras tentações, noutros campos, 
continuariam a levantar-se, com igual ou maior violência. Sabei, Meus filhos, que os sacerdotes são mais 
tentados que vós; por isso, deveis rezar por eles. É dever de caridade de irmão, e dever de filhos, para 
com aqueles que vos representam junto de Mim. Por isso, Meus filhos, rezai por eles na Minha 
companhia, nesta noite, nesta noite de amor e dor.”   
Meu Jesus, perdão e misericórdia!  R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
 
“Rezai por aqueles que se transviaram neste caminho  em que aceitaram servir-Me, este caminho, 
onde um dia entraram com amor e alegria, e hoje se põem em dúvida perante as dificuldades que 
encontram. Pedi por aqueles sacerdotes que não reza m, não imploram graça e luz para as suas 
dúvidas e tentações, que não pedem perdão pelos seu s pecados, e que não rezam por aqueles de 
quem têm responsabilidade. Pedi pelos sacerdotes qu e se entregam exclusivamente às obras, que 
vivem no desejo do êxito, que se  deixam embalar pelos louvores, e descuidam da sua v ida 
espiritual. Meus filhos, rezai por eles na Minha companhia, nesta noite, nesta noite de amor e dor.”   
Meu Jesus, perdão e misericórdia!  R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
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“Pedi pelos sacerdotes que se envaidecem do seu saber, que estudam, para mostrar cada vez mais 
sabedoria ao mundo, mas cujo saber está cheio de doutrinas falsas, que põem em dúvida a Minha 
própria palavra nas Sagradas Escrituras, e assim geram a descrença nos filhos que lhes confiei. Pedi 
pelos sacerdotes mundanizados, que apreciam as festas, as comodidades, os luxos que o dinheiro dá, e, 
por isso, se aproximam apenas das pessoas mais ricas, e desprezam os pobres. Pedi pelos sacerdotes 
que desprezam o trabalho humilde do confessionário e o atendimento daqueles que os procuram, na 
necessidade de um conselho, que afastam as almas aflitas, com palavras de aborrecimento e pressa, 
que afastam as pessoas da confissão, da qual eles próprios se afastam também. Por isso, Meus filhos, 
rezai por eles na Minha companhia, nesta noite, nesta noite de amor e dor.”   
Meu Jesus, perdão e misericórdia!   R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas!  

 
 
“Pedi pelos sacerdotes que se deixam dominar pelos sentidos e pelas paixões, pelos que se 
deixam seduzir com palavras de mel, com o Meu nome e o de Minha Mãe nos lábios, enganando 
incautos, desanimados, ingênuos e tristes, levando- os para o seu próprio pecado oculto. Pedi 
pelos sacerdotes que recusam a Minha Cruz e atiram com ela para os ombros dos irmãos, com 
manifestações de mau gênio ou de preguiça. Pedi pel os sacerdotes que têm cargos de chefia, de 
destaque, os que são dirigentes de grupos, pelos qu e estão no ensino e pelos que têm o encargo 
de responder perante os meios de comunicação, por t odos os que são superiores de casas 
religiosas, pelos que estão ligados a grandes obrig ações pastorais. Pedi também, pelos 
sacerdotes encarregados de pregar, para que lhes se ja dada a luz e a pureza necessária aos 
bons frutos de sua missão.”  
Meu Jesus, perdão e misericórdia!   R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
 
“Pedi por aqueles sacerdotes que, debruçados a uma secretaria, se vêem rodeados de papéis para 
analisar, de assuntos para resolver. Pedi por aqueles sacerdotes que chegaram ao fim do dia e não 
tiveram uma hora para estar comigo. Pedi pelos sacerdotes que trabalham nos hospitais, para que 
saibam transmitir a paz e a esperança aos doentes e preparem os que vão morrer, transmitindo-lhes o 
Meu Amor. Pedi pelos sacerdotes que andam de paróquia em paróquia, assoberbados de trabalho, e 
pelos que estão doentes ou são idosos. Pedi pelos sacerdotes que são vítimas de intrigas e calúnias, 
pelos que são falsamente acusados, para que recebam forças para a sua cruz.”  
Meu Jesus, perdão e misericórdia!   R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
 
“Pedi por aqueles sacerdotes que estão continuament e rodeados de pessoas que se convencem 
de que eles são santos, e os rodeiam de muitos peri gos, além de os fazerem perder tempo. Pedi 
pelos sacerdotes que estão tentados, que estão em t revas, que não vêem o caminho, que não 
sabem mais o que fazer de sua vida, para que a luz de que necessitam lhes seja dada. Pedi pelos 
sacerdotes que já não têm a verdadeira fé, que se d eixaram dominar por idéias falsas e já não 
acreditam nos sacramentos, não crêem na Minha prese nça Eucarística, admitem as faltas de 
respeito e os abusos. Pedi pelos sacerdotes que já não obedecem ao Santo Padre e se afastaram 
da Minha Igreja. Pedi pelos sacerdotes que estão ar rependidos de ter seguido o caminho do 
sacerdócio e pelos que estão tentados a deixá-lo.” 
Meu Jesus, perdão e misericórdia!   R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
 

“Pedi pelos sacerdotes que cederam à tentação e Me abandonaram, e que andam agora pelos 
caminhos do mundo. Rezai pelos que estão arrependidos do passo que deram, mas não vêem 
possibilidades de mudar de vida, por causa das responsabilidades que assumiram, mas rezai ainda 
mais pelos que não se arrependeram e se gloriam da sua traição. Pedi pelos sacerdotes que resistem 
na fé com garra, que rezam e trabalham, pelos que cumprem o seu dever, que procuram agradar-Vos, e 
não ao mundo, para que perseverem nessa atitude e avancem cada vez mais no caminho da santidade. 
Rezai pelos sacerdotes que se esforçam, e, cansados, sofrem muitas necessidades e perigos nas 
missões, para que sejam fortalecidos cada vez mais no seu ministério. Rezai pelos sacerdotes 
falecidos, pois também eles têm muita necessidade da vossa oração, e tendes para com eles também 
esse dever de caridade. Este é o grande trabalho das vossas quintas-feiras; é uma tarefa muito 
importante que vos confio.”  
Meu Jesus, perdão e misericórdia!   R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas 
 
“Rezai por todos os sacerdotes esta noite, sim reza i muito por eles, e, apesar de poderdes pedir 
por outras pessoas, rezai principalmente por eles, nas diversas situações de responsabilidade e 
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de perigo em que se encontram.  Pedi, aqui junto de MIm, por todos os sacerdotes, p orque isso é 
muito importante para eles, e eu agradecer-vos-ei o  que por eles vos esforçardes. Mas, chegai-
vos para bem perto de Mim, porque além daquilo que espero de vós a respeito dos sacerdotes, 
há outros assuntos que, do Meu Horto de dor, vejo n o vosso mundo, no mundo em que viveis 
agora. Isso quero também dizê-lo, em confidência ao s vossos corações. Tereis coragem de ficar 
e de ouvir até o fim os motivos que Me levam a dize r:  “A Minha Alma está triste até a morte”...” 
 

Meu Jesus, perdão e misericórdia! (3x) 
R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 

 
 
MISTÉRIOS DOLOROSOS DA VIDA DE JESUS E DOS SACERDOT ES 

 

1º Mistério:  Contemplamos como Jesus, no Horto das Oliveiras, reza ao Pai, e é abandonado pelos 
Seus discípulos, e como Nossa Senhora, jamais esquecendo o Seu Filho, sempre renunciou a tudo, 
para estar junto a Ele. 
 

R - Rezemos com Maria, para que os sacerdotes atend am a todos os pedidos de Jesus, O imitem 
na oração e acreditem na força da renúncia.  
Pai-Nosso / Ave-Maria / Glória 
 

2º Mistério:  Contemplamos como Jesus é flagelado injustamente e de modo desumano, somente para 
agradar ao povo manipulado e agitado, e como Nossa Senhora, entre a multidão, reza e tenta tudo para 
ajudar Seu Filho, até mesmo Se oferecendo ao Pai, em Seu lugar. 
 

R - Rezemos a Nossa Senhora, para que os sacerdotes  possam silenciar-se diante de acusações 
injustas, para que possam ficar fiéis quando são ag redidos, e transformem as flechas, lançadas 
contra si, em armas de reparação pelos que lhes são  confiados.  
Pai-Nosso / Ave-Maria / Glória 
 

3º Mistério : Contemplamos Jesus, a Quem os soldados impõem uma coroa de espinhos, zombando de 
Sua dignidade Real e Divina, e Maria Santíssima, que, exteriormente silenciosa e interiormente 
fervorosa, oferece a inocência do Seu Filho ao Pai, e implora o perdão para todos os Seus inimigos. 
 

R - Rezemos a Nossa Senhora, para que ajude os sace rdotes a serem fervorosos no sacrifício, 
humildes e pacientes no convívio  com os homens, e firmes na fé e confiança em Deus.  
Pai-Nosso / Ave-Maria / Glória 
 

4º Mistério : Contemplamos como Jesus carrega a Cruz da Sua condenação, até o Calvário, e como 
Maria Santíssima, a feliz Mãe do Menino, agora companheira aflita do adulto, permanece fiel ao Seu 
lado, com Seu olhar compassivo. 
 

R – Rezemos, para que os sacerdotes estejam, como N ossa Senhora, presentes na Via-Sacra dos 
seus paroquianos, para que acompanhem cada um até a  consumação de suas vidas, e 
apresentem-nos constantemente na oração ao Pai .  
Pai-Nosso / Ave-Maria / Glória 
 

5º Mistério : Contemplamos como Jesus, pregado na Cruz, nos dá o Seu Testamento com as Sete 
Palavras, e morre. E como Nossa Senhora ao pé da Cruz, com fé na Ressurreição predita por Seu 
Filho, persevera em silêncio, e aceita, em São João, todos os sacerdotes como Seus novos filhos. 
 

R – Rezemos, para que todos os sacerdotes consagrem  as pessoas a eles confiadas e a si 
mesmos a Nossa Senhora, para que imitem a Fé de Mar ia na ressurreição e as Suas outras 
virtudes, e para que assistam aos moribundos, como Ela assistiu ao Seu Filho na Cruz.  
Pai-Nosso / Ave-Maria / Glória 
 

SÚPLICA A NOSSA SENHORA PELOS SACERDOTES 
Mãe dolorosa, peço-Te pelo Teu sofrimento na morte do Teu Filho, que ofereças ao Pai Eterno o 
precioso Sangue que jorrou das chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo Crucificado, pelos pobres 
sacerdotes transviados, que se tornaram infiéis à sua sublime vocação, para que, quanto antes, voltem 
junto ao Bom Pastor. Amém! Ó Mãe, peço-Te também pelos sacerdotes que sofrem no Purgatório. Amém 
D - Ó Maria, ao Vosso Coração confiamos todos os nossos Sacerdotes. 
R - Guiai-os, guardai-os, protegei-os e salvai-os!  
    

 

“ESTE É O GRANDE TRABALHO DAS VOSSAS QUINTAS-FEIRAS : 
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É UMA TAREFA MUITO IMPORTANTE QUE VOS CONFIO” 
“Rezai por todos os sacerdotes esta noite, sim rezai muito por eles, e, apesar de poderdes pedir por 
outras pessoas, rezai principalmente por eles, nas diversas situações de responsabilidade e de perigo 
em que se encontram. Pedi, aquí junto de MIm, por todos os sacerdotes, porque isso é muito importante 
para eles, e eu agradecer-vos-ei o que por eles vos esforçardes. Mas, chegai-vos para bem perto de 
Mim, porque além daquilo que espero de vós a respeito dos sacerdotes, há outros assuntos que, do 
Meu Horto de dor, vejo no vosso mundo, no mundo em que viveis agora. Isso quero também dizê-lo, em 
confidência aos vossos corações. Tereis coragem de ficar e de ouvir até o fim os motivos que Me levam 
a dizer: “A Minha Alma está triste até a morte”...” 

ORAÇÃO PELOS SACERDOTES PARA A ÚLTIMA HORA DO HORTO  DAS OLIVEIRAS 
OFERECIMENTO DAS GOTAS DO PRECIOSÍSSIMO SANGUE COM AS SÚPLICAS A JESUS 

 

“Reza agora pelos sacerdotes e pelas suas grandes necesidades… “ 
1. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que se transviaram no caminho 
da sua missão, onde um dia entraram com amor e alegria, e hoje ficam em dúvida diante das dificuldades 
que encontram. Socorrei-os, tirai-lhes as dúvidas e mostrai-lhes a alegria de ser Vosso discípulo. Senhor 
Jesus, pela Vossa Dolorosa Paixão.  R – Tende misericórdia dos sacerdotes e do mundo in teiro! 
 

2. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que não imploram Graça e Luz 
para as suas dúvidas e tentações. Que não pedem perdão pelos seus pecados, e que não rezam por 
aqueles de que têm responsabilidade. Senhor, dai-lhes a graça da oração e da penitência. Glória ao Pai.                   

 

3. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que se entregam exclusivamente 
às obras, que vivem no desejo do êxito, que se deixam embalar pelos louvores e descuidam de sua vida 
espiritual e da oração. Senhor, perdão, graça, luz e misericórdia para esses sacerdotes. R – Pelos 
infinitos méritos de Vossas Santas Chagas!  
 

4. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que se envaidecem do seu 
saber. Estudam muito, para mostrar cada vez mais sabedoria ao mundo, mas cujo saber está cheio de 
doutrinas falsas, que põem em dúvida a Vossa própria Palavra nas Escrituras, e assim geram a 
descrença nos filhos que lhes confiastes. Mostrai-lhes a Verdade, iluminai-lhes o caminho. Glória ao Pai.  
 

5. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes mundanizados, que apreciam as 
festas, as comodidades, os luxos e o dinheiro e se aproximam apenas das pessoas ricas, desprezando 
os pobres. Perdoai-lhes, Jesus, e mostrai-lhes o Vosso caminho de pobreza e humildade. Jesus, perdão 
e misericórdia para esses sacerdotes. R – Pelos infinitos méritos de Vossas Santas Chagas ! 

 

6. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que desprezam o trabalho 
humilde do confessionário, e o atendimento daqueles que os procuram na necessidade de um conselho. 
Que afastam e desprezam as almas aflitas, com palavras de aborrecimento e pressa, que afastam as 
pessoas da confissão, da qual eles próprios se afastam também. Iluminai-os, nós Vos pedimos, ajudai-os 
e tocai-os com o Vosso Amor. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

7. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que se deixam dominar pelos 
sentidos, pelas paixões e se deixam seduzir, e pelos que são eles próprios, a atrair e a seduzir com 
palavras de mel, com o Vosso Nome e o de Vossa Mãe, enganando a incautos e ingênuos, levando-os 
para o seu próprio pecado oculto. Perdão, para eles, Jesus. Perdoai e convertei-os.  Glória ao Pai..  
 

8. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que recusam a Vossa Cruz, e 
atiram-na para os ombros dos irmãos, com manifestações de mau gênio ou de preguiça. Mostrai-lhes a 
sabedoria da Cruz, e enchei-os da Vossa paciência. Jesus, perdão e misericórdia para esses sacerdotes. 
R – Pelos infinitos méritos de Vossas Santas Chagas ! 
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9. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que têm cargos de chefia, 
cargos de destaque, para que exerçam as suas funções com humildade, e delas não se envaideçam, 
mas as usem para Vos servir. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

10. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que são orientadores de grupos, 
para que lhes sejam dadas as graças necessárias para o bom desempenho do seu cargo, e a sua 
santificação pessoal.  Jesus, manso e humilde de Coração.  R – Fazei o coração dos sacerdotes 
semelhante ao Vosso Sagrado Coração! 

11. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão no ensino. Jesus, nós 
Vos imploramos, concedei-lhes a sabedoria e a ciência de que necessitam nas suas funções, aliadas a 
um grande amor por Vós, para o comunicarem aos seus alunos.  Jesus, manso e humilde de Coração.   
R – Fazei o coração dos sacerdotes semelhante ao Vo sso Sagrado Coração! 
 

12. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que usam os meios de 
comunicação, para que transmitam a Tua Verdadeira Sabedoria. Tu és sacerdote para sempre.  
R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  

 

13. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que são superiores de casas 
religiosas, para que transmitam o Vosso Amor a todos, e cresçam em santidade. Tu és sacerdote para 
sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

14. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão ligados a grandes 
obrigações pastorais, para que as exerçam com amor, na total entrega à Vossa Vontade. Enchei-os de 
sabedoria e de santidade, de luz e de fortaleza. Jesus, manso e humilde de Coração.   
R – Fazei o coração dos sacerdotes semelhante ao Vo sso Sagrado Coração!  

 

15. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes encarregados de pregar, para 
que lhes seja dada a Luz necessária aos bons frutos da sua missão. Tu és sacerdote para sempre.  
R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

16. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes envolvidos com assuntos 
administrativos. Acompanhai-os, Senhor, e enchei-os de Sabedoria. Jesus, manso e humilde de Coração.  
R – Fazei o coração dos sacerdotes semelhante ao Vo sso Sagrado Coração!  

 

17. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que chegaram ao fim do dia, e 
não tiveram uma hora para estar Convosco. Nós Vos imploramos, ide Vós ter com eles e tocai-lhes o 
coração com a Vossa  Graça e com o Vosso Amor, para que vejam que a Vossa companhia é melhor que 
tudo o mais. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

18. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que trabalham nos hospitais, 
para que lhes seja dada a graça de transmitir a Paz e a Esperança aos doentes, e comunicar o Vosso 
Amor a todos, principalmente aos que vão morrer. Pela Vossa Dolorosa Paixão. R - Tende Misericórdia 
de nós, dos agonizantes, dos sacerdotes e do mundo inteiro! 
 

19. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que andam de paróquia em 
paróquia, assoberbados de trabalho. Santificai, Senhor, as suas lides apostólicas, com as graças pelos 
seus trabalhos e canseiras.  Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

20. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão doentes, e para os 
idosos. Concedei-lhes a graça de aproveitarem as suas dores e dificuldades, para crescerem em amor e 
santidade. Pela Vossa Dolorosa Paixão.  R - Tende misericórdia dos sacerdotes e do mundo in teiro!  
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21. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que são vítimas de intrigas e 
calúnias. Dai-lhes forças para a sua cruz. Jesus, manso e humilde de Coração.  R – Fazei o coração 
dos sacerdotes semelhante ao Vosso Sagrado Coração!  
 

22. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão continuamente 
rodeados de pessoas, que os convencem de que eles são santos, e assim os cumulam de perigos, além 
de os fazerem perder tempo. Senhor, fazei que eles não Vos percam de vista. Tu és sacerdote para 
sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

23. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que sofrem tentações, que estão 
em trevas, que não veem mais o caminho reto que lhes ensinaste e não sabem mais o que fazer da sua 
vida, para que a luz, de que necessitam, lhes seja dada. Tenha piedade deles, Senhor. Tu és sacerdote 
para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec! 
 

24. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que já não têm a Verdadeira Fé, 
que se deixaram dominar por ideias falsas, e já não acreditam nos Sacramentos, não creem na Vossa 
presença Eucarística, e admitem as faltas de respeito e os abusos. Jesus, perdão para esses sacerdotes. 
Mostrai-lhes os seus erros. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

25. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que não seguem mais a Sã 
Doutrina e se afastam da Vossa Verdadeira Igreja. Suplicamo-Vos por eles, fazei-os voltar à obediência à 
Verdadeira Igreja. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

26. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão arrependidos de ter 
seguido o caminho do Sacerdócio, e, também, para os que estão tentando deixar este Santo Serviço. 
Nós Vos pedimos que lhes deis a Verdadeira Luz para verem o caminho, e que tenham Amor para não o 
deixarem. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

27. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que cederam às tentações, que 
Vos abandonaram, e agora andam errantes pelos caminhos do mundo. Nós Vos pedimos, para eles, a 
graça do arrependimento. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

28. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão arrependidos de Vos 
terem abandonado, mas não vêem possibilidade de mudar de vida, por causa das responsabilidades que 
assumiram. Nós Vos pedimos que os envolvais com a Vossa Misericórdia. Tu és sacerdote para sempre. 
R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

29. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que não se arrependem de Vos 
terem abandonado, e se gloriam da sua traição. Nós Vos pedimos, para eles, a graça do arrependimento 
e do perdão. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

30. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para aqueles sacerdotes que resistem com 
heroísmo, pelos que rezam e trabalham, pelos que cumprem o seu dever, pelos que procuram agradar-
Vos, e não ao mundo, para que perseverem nessa atitude, e avancem, cada vez mais, no caminho da 
santidade. Sede Vós próprio, Senhor, sempre a consolação e a alegria destes sacerdotes. Tu és 
sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  

 

31. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que se cansam e se esforçam 
na sua missão, e que, por isso, sofrem muitas necessidades e perigos, para que sejam fortalecidos, cada 
vez mais, no seu ministério. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

32. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes falecidos, para que, pelo Vosso 
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Sangue, sejam purificados e conduzidos ao Vosso Reino. Nós Vos suplicamos, concedei-lhes Senhor o 
descanso eterno. R – E a Luz Perpétua os alumiem!          
 

33. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... , como tesouro de graças, PARA  TODOS OS TEUS SACERDOTES, para que 
eles conduzam até Vós os filhos que lhes confiastes, e recebam finalmente a Coroa da Glória.  AMÉM! 
 

 

Senhor Jesus Cristo, atende estes nossos pedidos qu e aqui fizemos!  
(Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai ) 

 
SÚPLICA A JESUS:  Ó Jesus, Sumo e Eterno Sacerdote, guardai os Vossos padres sob a proteção do 
Vosso Sagrado Coração, para que nenhum mal lhes aconteça. Conservai imaculadas as suas mãos 
ungidas que tocam todos os dias o Vosso Sagrado Corpo. Sejam puros os seus lábios tintos do Vosso 
Sangue. Permaneçam seus corações livres do contágio mundano, selados que foram pela marca 
sublime do Vosso Sacerdócio. Que eles progridam na Fidelidade e no Amor. Concedei-lhes, juntamente 
com o poder de transformar o Pão e o Vinho, o poder de transformar os corações dos homens. 
Abençoai com abundantes frutos o seu apostolado, e recompensai-os com o prêmio da Vida Eterna. 
Amém! 
 

SÚPLICA A MARIA: Ó Maria, branco Lírio da Santíssima Trindade, pelo Coração do Vosso Dileto Filho, 
eu Vos suplico humildemente, oferecei ao Eterno Pai essas preciosas gotas de Sangue e Água que 
escorreram do Coração de Jesus, a fim de que Ele se digne mandar à Sua Igreja muitos sacerdotes 
santos e zelosos religiosos. Ó Maria, minha Mãe Dileta, suplico-Vos por todos os sofrimentos que 
tivestes na morte de Vosso Filho, oferecei ao Eterno Pai o Seu Precioso Sangue, pelos sacerdotes que 
sofrem no Purgatório. Assim seja 
 

INTERCESSÃO 
“Meu filho, Minha filha!“  
“Reza agora pelas pessoas que se recomendaram à tua oração. Reza por teus familiares, 
amigos e inimigos e também por aqueles que já te fizeram sofrer. Reza por todos os que 
necessitam de oração e por aqueles de que te lembras agora. Chama-os todos, 
espiritualmente, para junto de ti, pois Eu os abençoarei. Reza também pela Santa Igreja e 
pelas suas grandes necessidades. Lembra-te especialmente de Sua Santidade o Papa Bento 
XVI, do Papa Francisco e seu Colegiado, dos bispos, dos sacerdotes, dos diáconos, dos 
seminaristas, dos religiosos, consagrados e dos vocacionados. Pede também pelas almas do 
Purgatório, pelas almas da Mansão Pagã, pelos pecadores, pelos doentes, pelos agonizantes e 
pelos que sofrem. Pede ainda pelas tuas necessidades pessoais e por toda a humanidade.” 
  

      ( Esta oração deverá ser feita em voz alta e com a participação de todos ) 
 

 

Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  
nesta hora da Vossa Santa Paixão, sobre  ....... ( coloque aqui os teus pedidos ) 

 

Súplica final: 
Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos uma gota do Vo sso Preciosíssimo Sangue, nesta hora da 
Vossa Santa Paixão, sobre todos estes nossos pedido s que hoje aqui fizemos!  
( Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai ) 
 

BÊNÇÃO DE JESUS: 
“Ao terminar esta hora de amor e de reparação pede a Minha bênção, e tenha a certeza de que 
ela te será dada ... (faz aqui o teu pedido...) Agradeço-te e abençoo-te no fim desta hora e leva 
contigo as Minhas Graças e o Meu Amor, que te fará permanecer Comigo através das horas do 
teu sono, para, amanhã ao acordares, continuares Co migo durante todo o teu dia, e assim até o 
fim da tua vida, quando, finalmente, ficarás Comigo  para sempre” Amém! 
 

 

Graças e louvores se deem a todo momento!                                                                                    
A JESUS, MEU DEUS, O SANTÍSSIMO SACRAMENTO (3x) +  Glória ao Pai ... 
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Mãos ensangüentadas de Jesus             Mãos que as crianças abençoaram           Mãos glorificadas de Jesus       
Mãos feridas lá na cruz                          Mãos que os pães multiplicaram               Mãos feridas lá na cruz              
Vem tocar em mim (3x)                           Vem tocar em mim (3x)                              Já tocou em mim (3x)               
Vem Senhor Jesus!                                   Vem Senhor Jesus!                                      Sim Senhor Jesus!  
 

Glória ao Pai....  
Bênção Final: 
Levante-se Deus, por intercessão da Virgem Maria, d e São Miguel Arcanjo e de toda a Milícia 
Celeste. Sejam dispersos Seus inimigos e fujam de S ua Face todos os que O odeiam!   
Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém 
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo... 

5 – DO MEU CORAÇÃO PARA O TEU  
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém 

 

VINDE ESPÍRITO SANTO …   
 

ATO DE CONTRIÇÃO: Ó meu Jesus, crucificado por minha culpa, estou muito arrependido de ter 
feito pecado, pois ofendi a Vós que sois tão bom, e mereci ser castigado neste mundo e no outro, 
mas perdoai-me, Senhor, não quero mais pecar. Amém    
 

JESUS AMADO , dá-me a graça de repousar em TiI, porque, só em Ti, realizo a minha vida acima de 
qualquer coisa, acima de qualquer criatura, acima de todos os Anjos, de todo elogio, de toda alegria e 
exultação, acima de toda glória, dignidade, e de todo exército celeste.  Porque somente Tu és o 
Altíssimo, apenas Tu tens o poder acima de todo poder. Por isso, peço-Te, Senhor, vem a mim e me 
consola; liberta-me de minhas cadeias, das fraquezas que me envolvem e me dá a Tua Graça. Com ela 
alcançarei a paz que emana de Teu Sagrado Coração, minha alegria será completa e meu olhar 
permanecerá na Tua direção. Amém 
 

D - Nós Vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui e em todas Vossas Igrejas que existem  
no mundo inteiro e Vos bendizemos!   R – Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo!  
 
 

Graças e louvores se deem a todo momento!                                                                                                           
A JESUS, MEU DEUS, O SANTÍSSIMO SACRAMENTO (3x) +  Glória ao Pai ... 

 

SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS,  Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua, 
Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. (3x) 
 
CONVITE 
Esta meditação da Paixão do Senhor, é em forma de um diálogo, entre JESUS e cada um de nós, porque 
JESUS quer entrar em contato pessoal conosco. O Salvador convida-nos a sermos crianças como 
Ele, a amar a Sua Mãe como Ele A amou, e a sermos p equenos e humildes como Ele. Aprendamos 
com JESUS, e como Jesus  de Nazaré, a santificar a nossa vida familiar no d ia-a-dia e no nosso 
trabalho. Acompanhamo-Lo na Sua vida pública, pois as palavras das Suas pregações foram ditas 
também para nós.  
 

E sempre que ouvimos, ou lemos a Palavra de DEUS na  Sagrada Escritura, é Ele mesmo que toca 
o nosso coração.  Na sua paixão, o Senhor fez reparação e pediu perdã o a DEUS pelos nossos 
pecados. Convidou os Apóstolos a vigiar com Ele no Horto das Oliveiras, durante três amargas 
horas, mas eles não O entenderam, e adormeceram. 
 

DEUS continuou, e continua a chamar almas, para que tomem parte nos Seus sofrimentos. Quase 
nunca, a crise de fé foi tão profunda como hoje. Vemos como tem aumentado a falta de fé, o abuso 
da sexualidade, o aborto, o divórcio, o desespero, os suicídios, a soberba, as criticas à Igreja, os 
sacrilégios, a infidelidade de sacerdotes e almas consagradas.  
 

A situação do mundo é de fato penosíssima!   
O que é que ainda pode ajudar? Apenas a oração e o sacrificio!  
As horas da Paixão do Senhor, são horas especiais, em que Jesus abre o Seu Coração, para 
conceder ao mundo, graças abundantes de conversão, luz e fortaleza.  Nós, também, estamos 
convidados a entrar no Horto das Oliveiras, para vi giar e orar em união com o Senhor.  
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Este convite “Faz-Me companhía, na noite de quinta-feira” , significa: Adorar o Senhor ofendido, ter 
compaixão do Senhor que sofre, reparar  os nossos pecados e os do mundo inteiro, oferecer preces pelo 
Santo Padre, pelos Bispos, pelos Sacerdotes e pelo mundo inteiro, juntar forças, para suportar os nossos 
próprios sofrimentos, e alcançar graças para aqueles que estão longe de DEUS. 
 

Tomemos, portanto, a sério o convite do Senhor: “Vigiai e orai” , e o de Sua Mãe, que em Fátima, 
disse aos pastorinhos: “Rezai, rezai muito e fazei sacrifício pelos pecado res, porque não há quem 
se sacrifique e peça por eles”. Que muitas pessoas sejam tocadas pelo sofrimento do  Senhor, 
despertem e se deixem inflamar do amor de Jesus, qu e tanto nos ama, e é tão pouco amado .  
(3x) Meu Jesus, perdão e misericórdia! R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
 

ADORAÇÃO  
“Agora, situa-te no lugar onde estou e onde entras: O Horto das Oliveiras. Observa o lugar e 
contempla-Me. Há no ar uma sensação de tristeza. Ajoelha-te, e adora com os Anjos ESTE que 
aqui está, para começar a Sua vigília de dor e que está a sofrer pelos vossos pecados. Conserva-te 
em adoração algum tempo. Podes rezar em voz alta as orações de adoração, mas também podes 
ficar na oração silenciosa.”                     
  

AÇÃO DE GRAÇAS  
“Agradece a graça que te faço em te chamar aqui, em permitir que Me faças companhia durante 
esta hora, em aceitar a reparação que Me vais oferecer. Agradece por ti e pelos teus irmãos que 
vão se beneficiar desta tua oração. Agradece o que Eu vou fazer em ti e no teu próximo, através de 
ti. Agradece o Amor, a Salvação que te ofereço, a Minha presença no meio de vós e o Meu 
Sacrifício de dor e de morte.” 
  
COMPANHIA REPARADORA   
 

“Mergulha-te agora Comigo em oração silenciosa. Se tens dificuldades, procura suporte naquilo 
que está sendo dito, em que te mostro o Meu sofrimento no Horto. Repete as Minhas palavras. 
Mergulha o sofrimento que tiveres, no Meu próprio sofrimento, na Minha solidão. Vê o aproximar 
dos pecados, de todos os pecados do mundo em todos os tempos, vê os teus próprios pecados. Vê 
como assumo cada um, mesmo os mais repugnantes e, assim, fico coberto de toda a lama e 
maldade do mundo, diante do Pai. Vê o suor de Sangue inundar o Meu rosto e todo o Meu 
corpo...Adora-Me nesta situação, em silêncio, e arrepende-te!”   
 .....(faz uma pausa, e ora com o coração)... 
Meu Jesus, perdão e misericórdia!  R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
                    

“PEDE PERDÃO PARA O MUNDO , e podes ir dizendo os pecados pelos quais pedes perdão.  Vê-Me 
buscar companhia nos Meus discípulos, e não a encontrar. Mergulha aqui os teus desencantos, 
desilusões e abandonos... Faz propósitos de mais amor por Mim, de mais companhia, e de mais amor 
aos irmãos.”                                                ...(faz uma pausa, e ora com o coração)...      
Meu Jesus, perdão e misericórdia!  R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
                   

“VOLTA A REZAR COMIGO, com muito amor. Aceita Comigo a dor que te aflige. Aceita as tuas 
dificuldades, a tua miséria. Põe a Meus pés aquilo que és, aquilo que tens, aquilo que fazes e que 
suportas, coloca aqui os teus próprios pecados, para que te limpe deles. Entrega-Me todo o teu ser, o 
teu tempo, a tua saúde, o teu trabalho, as tuas disponibilidades econômicas, a tua família, a tua própria 
vida.”                                                         ...(faz uma pausa, e ora com o coração)... 
Meu Jesus, perdão e misericórdia!  R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas 
 

“OLHA-ME NOS MEUS SACRÁRIOS , SOZINHO, FECHADO, OLHADO SEM AMOR, TRATADO SEM 
RESPEITO, ULTRAJADO EM COMUNHÕES SACRÍLEGAS . No horto, vi essas situações e sofri 
aflições, por causa daquilo que Me fariam. O que Me fazem agora, senti-o naquele momento. É por isso 
que é preciso, agora, a reparação dos filhos, que neste Horto, hoje Me fazem companhia. Agradece-Me, 
por ter ficado convosco. Pede perdão por aqueles que não Me adoram, não Me respeitam e que Me 
ultrajam. Reza por esses irmãos, e adora-Me tu por eles.”  
                                                                  ...(faz uma pausa, e ora com o coração) ... 
Meu Jesus, perdão e misericórdia!  R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas!          

  



 42

“AQUI, COMIGO, PODES ACOMPANHAR OS TORMENTOS DA MIN HA PAIXÃO , tormentos que, no 
Horto, Eu vi, um por um. Contempla-os Comigo. Acompanha-Me neste momento difícil, em que Eu vejo 
o que vou sofrer. Promete aceitar o sofrimento que Eu permitir que te aconteça. Continua na Minha 
companhia e procura agora também a ajuda de Maria, Minha e tua Mãe.”  
                                                               ... (faz uma pausa, e ora com o coração) ... 
Meu Jesus, perdão e misericórdia!  R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
 

“CONTINUA COMIGO. FALA-ME NO TEU CORAÇÃO . Deixa-o expandir para Mim e por Mim. Se 
preferires, fica calado, contemplando-Me, ou dizendo, simplesmente, que Me ama. Mesmo que não 
soubesses dizer mais nada, apenas isto já Me bastava.” 
                                                          ... (faz uma pausa, e ora com o coração) ... 
Meu Jesus, perdão e misericórdia!  R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 

ATO DE ADORAÇÃO E REPARAÇÃO  
 

1. Eu Vos adoro com profundo respeito, meu Jesus , no Santíssimo Sacramento.  Reconheço-Vos 
por Verdadeiro Deus e homem; e tenho a intenção de suprir, com este ato de adoração, a frieza de 
tantos cristãos, ao passarem diante de Vossas igrejas e, às vezes, mesmo diante de Vosso Sagrado 
Tabernáculo, em que Vos dignais estar a toda hora, desejando, com impaciência amorosa comunicar-
Vos com Vossos fiéis, que nem ao menos Vos saúdam!  E com sua indiferença se mostram como os 
hebreus no deserto, nauseados deste Maná Celeste! Eu Vos ofereço o Preciosíssimo Sangue que 
derramastes da Chaga de Vosso pé esquerdo, em reparação de tão insuportável tibieza; e, 
encerrando-me espiritualmente nesta Sagrada Chaga, repito mil e mil vezes:  
Graças e louvores sejam dados a todo o momento!   
R – A Jesus, meu Deus, O Santíssimo Sacramento! 
Pai Nosso, Ave Maria, Glória 
 

2. Eu Vos adoro com profundo respeito, meu Jesus.  Reconheço-Vos presente no Santíssimo 
Sacramento, e tenho a intenção de reparar a ingratidão de tantos cristãos que, vendo-Vos sair a visitar 
os pobres enfermos, para ser o seu conforto e consolação na grande viagem para a eternidade, Vos 
deixam passar sem acompanhar-Vos e apenas se dignam a fazer um ato de externa adoração. Eu Vos 
ofereço, em reparação de tamanha frieza, o Preciosíssimo Sangue que derramastes da Chaga de 
Vosso pé direito, e, encerrando-me espiritualmente nesta Sagrada Chaga, repito mil e mil vezes:  
Graças e louvores sejam dados a todo o momento!                                                                                       
R – A Jesus, meu Deus, O Santíssimo Sacramento! 
Pai Nosso, Ave Maria, Glória 
 

3. Eu Vos adoro com profundo respeito, meu Jesus , Verdadeiro Pão da Vida Eterna ; e com  este 
ato de adoração tenho a intenção de compensar as muitas feridas que Vosso Coração sofre, todos os 
dias pela profanação das igrejas, onde Vos dignais estar sob as espécies sacramentais, para ser 
adorado e amado por Vossos fiéis. Eu Vos ofereço, em reparação de tantas irreverências, o 
Preciosíssimo Sangue que derramastes da Chaga de Vossa mão esquerda, e, encerrando-me 
espiritualmente nesta Sagrada Chaga, repito mil e mil vezes: 
Graças e louvores sejam dados a todo o momento!   
R – A Jesus, meu Deus, O Santíssimo Sacramento! 
Pai Nosso, Ave Maria, Glória 
 

4. Eu Vos adoro com profundo respeito, meu Jesus , Pão vivo descido dos céus ; e tenho a 
intenção de reparar com este ato de adoração, tantas e tão repetidas irreverências que cada dia 
cometem Vossos fiéis ao assistirem à Santa Missa, na qual por excesso de amor, renovais, de modo 
incruento, o mesmo Sacrifício que consumastes no Calvário, para a nossa salvação. Eu Vos ofereço, 
em reparação de tanta ingratidão, o Preciosíssimo Sangue que derramastes da Chaga de Vossa mão 
direita, e, encerrando-me espiritualmente nesta Sagrada Chaga, reúno minha voz às vozes dos Anjos 
que, em adoração, Vos rodeiam, dizendo, juntamente com eles:                                 
Graças e louvores sejam dados a todo o momento!  
R – A Jesus, meu Deus, O Santíssimo Sacramento!  Pai Nosso, Ave Maria, Glória 
 

5. Eu Vos adoro com profundo respeito, meu Jesus, Verd adeira Vítima de expiação por nossos 
pecados ; e Vos ofereço este ato de adoração em compensação dos sacrilégios e ultrajes que 
recebeis de tantos cristãos, que se atrevem até ir receber-Vos na Santa Comunhão tendo a sua alma 
em pecado mortal! Eu Vos ofereço, em reparação de tão abomináveis sacrilégios, as últimas gotas de 
Vosso Preciosíssimo Sangue que derramastes da Chaga do Lado, e, encerrando-me nesta Sagrada 
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Chaga, eu Vos adoro, bendigo e amo, repetindo, em  união com todas as almas devotas do 
Santíssimo Sacramento:  
Graças e louvores sejam dados a todo o momento!                                                                                             
R – A Jesus, meu Deus, O Santíssimo Sacramento!   Pai Nosso, Ave Maria, Glória 
 

DO MEU CORAÇÃO PARA O TEU  
“Alma amada, que te aproximas de Mim, que vigias Comigo horas tão dolorosas, chega-te bem para 
Mim, porque o Meu Coração quer desabafar contigo, em confidências, como fazem só os amigos 
muito íntimos, com a diferença de que, normalmente, as confidências íntimas costumam estar sujeitas 
a segredos, e estas Minhas confidências deverás proclamá-las até do alto dos telhados, para que 
todas as pessoas saibam quais foram as coisas que agora fazeis, mas que Eu senti então.”  
 

“E como para Mim não há tempo, o Meu Horto de dor p rolonga-se até o momento em que se 
pratica tudo aquilo que nesse momento vi.  Ó alma que estás junto de Mim, filho e filha amada,  
penetra Comigo nesta hora tão santa de dor e de gra ça, naquelas coisas que Me saturaram o 
coração de uma amargura antecipada. Vê como Eu, com igo, o espetáculo de dor e sangue que 
se vai iniciar dentro de poucas horas.”  
 

“Recapitula o que sabes da Minha Paixão e convence-te de que não sabes tudo. Vê o difícil caminho 
que vou percorrer dentro em breve, de noite, sobre pedras nuas, de mãos amarradas, tendo de 
caminhar conforme os puxões que me darão, os tropeções, as quedas, o Corpo magoado, a humilhação 
de levantar, difícil, sem o apoio das mãos... Entristece-Me ver o que me espera no caminho, desde o 
Horto à casa de Anás.... Contempla-o Comigo.... “   ( Faz uma pausa... e medita...) 

 

“Vê agora, comigo, o Meu julgamento, as testemunhas  falsas... as bofetadas... os socos... os 
escarros...  Vê a noite passada entre soldados que se divertiam com a dor dos condenados e que 
se sentiam com todos os direitos de fazer sofrer. I magina, por um instante, o que Me fazem, na 
sua grosseria e na educação própria de pagãos desse  tempo...  Vê as humilhações do dia 
seguinte, pelas ruas onde tinha passado dias antes,  semeando milagres, bênçãos, ensino... .” 
                                                                                       

“Vê a terrível flagelação, com sangue saltando por todos os lados... E a não menos terrível coroação de 
espinhos, de dor tão forte, que quase cega os Meus olhos para o espetáculo de escárnio que se seguiu 
aqui. Contempla o caminho do Calvário, na medida daquilo que te é possível contemplar... Ficarias 
muito tempo nesta contemplação dolorosa, qual Via Sacra, que farias neste momento Comigo. Pára 
aqui, se quiseres. Podes fazê-lo, se o teu coração te pedir, mas, se tens pouco tempo, avança mais, e 
vem ver a Minha crucificação.  A crucificação era a forma mais requintada de fazer sofrer. Foi coisa 
terrível pensar nela, vê-la neste momento, em toda a sua crueza de dor sem limites.” 
 

“Este pensamento era de forma a fazer fugir dali pa ra muito longe, para fora do alcance daqueles 
que a ela Me conduziriam, qualquer um que amasse me nos do que Eu, qualquer um menos forte. 
Toda esta dor Me fazia tremer, Me fazia curvar, mas  não foi ainda isto que Me fez dizer: "A Minha 
Alma está triste até a morte” . Esta frase traduzia realmente o que se passava em  Mim, a tristeza 
em que o Meu Coração estava mergulhado, mas repara que tristeza não quer dizer medo, nem 
temor. Tristeza é dor de desilusão, de perda de alg uma coisa. E Eu estava realmente triste, pela 
perda de um discípulo, que Eu amava, e, nessa mesma  perda, vi a perda de muitos outros, pelos 
séculos afora.”  
 

“A traição de Judas fez-Me mergulhar em tristeza, e foi o anúncio, o começo de todas as traições 
daqueles que se dizem Meus amigos, mas não o são, porque vendem a Minha amizade àqueles que 
lhes dão em troca algum prazer, alguma honra, alguma vaidade, algum dinheiro, ou quando os livram 
de algum trabalho ou de algum incômodo indesejado.”    
 

“É a traição do amigo e dos amigos futuros qual Me faz dizer : "A Minha Alma está triste até a 
morte".  Porque Eu sentia, na Minha Alma, a tristeza da mor te eterna em que tantos se lançariam 
por sua própria opção. Todos os filhos, fazem peso nesta tristeza, todos os filhos que Me traem, 
que Me rejeitam, que Me trocaram por coisas, por pe ssoas, por honras, mas o peso maior é 
aquele que vem, quando tais abandonos e traições vê m da parte dos Meus sacerdotes. Por isso, 
reza por eles ainda mais, nesta noite que tanto sof ri.”  
 

“É a perda dos filhos que Me entristece e dá lugar à visão do sofrimento que Me Espera, Me abate e Me 
faz dizer: "Pai, se é possível, afasta de Mim este cálice".  Eu tinha desejado o cálice! Oh, se tinha 
desejado! Desejava a hora do batismo de Sangue, a hora em que mostraria o Meu Amor, pelo 
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cumprimento da Vontade do Pai, pela redenção e salvação dos filhos, a hora de reparar o Amor infinito 
de Deus, ultrajado de tantas maneiras. Desejava a hora, como forte guerreiro, desejava começar o 
combate com o inimigo, que ele sabe que é mais fraco, como guerreiro que sabe que receberá algumas 
feridas, mas acabará por vencer.”  
 

“Era assim que Eu desejava a hora, porque essa hora  de dor e de morte, seria a hora do Meu 
triunfo, porque seria a hora do triunfo do Amor. Ao  entrar no Horto, Eu disse: "A Minha Alma 
está triste até a morte" , porque, agora, que a hora se aproximava, o desejo  do guerreiro forte de 
entrar na luta, era ensombrado pelo desgosto da tra ição e pela perda do amigo, e pelo 
vislumbrar da perda de tantos outros. Com tristeza,  instala-se a fraqueza no coração do homem, 
e o desejo de heroísmo torna-se menor, até desapare cer o receio da dor, agora visível na sua 
totalidade, como se os episódios desta noite e de a manhã se passassem neste momento.”  

“O abatimento foi tão grande, que fui procurar amparo no Amor dos amigos, e encontrei-os a dormir! 
Alma, que dizes amar-me, tu também estás a dormir neste momento, ou acompanhas-Me com o teu 
amor vigilante? O que recomendei aos Meus discípulos, recomendo agora a ti: "Vigiai e orai, para 
que não entreis em tentação."  Sim, vigia e reza mais intensamente agora.”  
 

“Não deixes que o sono te roube estes momentos. Eu sei que Me amas, mas a tua carne é fraca 
e sucumbes com facilidade. Vigiai e orai; faz-Me co mpanhia, porque a hora aproxima-se, o 
sofrimento vai aumentar e podem aumentar as tuas di ficuldades em estar aqui. Podem vir os 
teus pensamentos ocupar-te , ponderar, vir a lembrança dos teus trabalhos, dos t eus 
problemas, dos aborrecimentos do teu dia a dia, das  perseguições que talvez te tenham feito, 
das más palavras que te tenham dito...”  
 

“Virão talvez as preocupações, a fadiga, as dores de cabeça ou as dores em qualquer outra parte do 
teu corpo, virá a secura espiritual, o fastio, a sensação de não estar aqui e de fazer nada ... Tudo isso 
poderá vir a tentar afastar-te daqui. Se sentes isso, reza mais, reza Comigo, e não arredes o pé. 
Mesmo desfeito em dor, como Eu, fica aqui e diz Comigo: "Faça-se a Tua Vontade, e não a Minha".”  
 

“Vê que, se te deixas dominar, e não rezas, se aban donas, vais enfraquecer, vais dar campo 
livre às tentações, e podem até aumentar as tuas di ficuldades em Me permanecer fiel, perante 
as tentações, e a confusão das idéias no teu mundo.  Vê, Eu podia ter fugido, porque Betânia 
não era longe. Podia ir até lá, arranjar provisões e fugir para os montes. Não o fiz. Não o faças 
tu também, mas quando o sofrimento, o cansaço, a se cura aumentarem, faz como Eu, e 
aumenta a oração, pois, nos momentos dolorosos, só a oração te pode valer, como a Mim só 
ela Me valeu.”   
 

“Se não rezares, meu filho, fugirás, fugirás daqui, fugirás de Mim, fugirás do Meu caminho, da Minha 
Luz, da Minha graça, do Meu Amor. Só a oração te segura junto de Mim. Procura nela a força e a luz. 
Para ti, como para Mim, descerá o conforto, que te dará firmeza de continuar Comigo.” 
Meu Jesus, perdão e misericórdia! R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
 

SÚPLICA A NOSSA SENHORA PELOS SACERDOTES 
Mãe dolorosa, peço-Te pelo Teu sofrimento na morte do Teu Filho, que ofereças ao Pai Eterno o 
precioso Sangue que jorrou das chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo Crucificado, pelos pobres 
sacerdotes transviados, que se tornaram infiéis à sua sublime vocação, para que, quanto antes, voltem 
junto ao Bom Pastor. Amém! Ó Mãe, peço-Te também pelos sacerdotes que sofrem no Purgatório.  
Ó Maria, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe, sob a Cruz do Vosso Filho Vos tornastes 
Mãe dos Apóstolos e com isto também Mãe de todos os Sacerdotes. Vossa casa é a Igreja, Vossa 
mesa é o altar, Vossos servidores são os Santos Anjos. Vosso Filho Jesus quando enviou o maná no 
deserto, quando realizou a multiplicação dos pães, quando nos ensinou a rezar o Pai Nosso, não tinha 
em mente somente o pão material: Ele mesmo quer ser o pão de cada dia, o pão que nos alimenta.  
Amém! 
D - Ó Maria, ao Vosso Coração confiamos todos os nossos Sacerdotes 
R - Guiai-os, guardai-os, protegei-os e salvai-os.  
D - Coração Eucarístico de Jesus, Modelo do Coração Sacerdotal!     
R - Tende piedade de nós e dos sacerdotes! 
 

  
 

“ESTE É O GRANDE TRABALHO DAS VOSSAS QUINTAS-FEIRAS : 
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É UMA TAREFA MUITO IMPORTANTE QUE VOS CONFIO” 
“Rezai por todos os sacerdotes esta noite, sim rezai muito por eles, e, apesar de poderdes pedir por 
outras pessoas, rezai principalmente por eles, nas diversas situações de responsabilidade e de perigo 
em que se encontram. Pedi, aquí junto de MIm, por todos os sacerdotes, porque isso é muito 
importante para eles, e eu agradecer-vos-ei o que por eles vos esforçardes. Mas, chegai-vos para bem 
perto de Mim, porque além daquilo que espero de vós a respeito dos sacerdotes, há outros assuntos 
que, do Meu Horto de dor, vejo no vosso mundo, no mundo em que viveis agora. Isso quero também 
dizê-lo, em confidência aos vossos corações. Tereis coragem de ficar e de ouvir até o fim os motivos 
que Me levam a dizer: “A Minha Alma está triste até a morte”...” 
 

 

ORAÇÃO PELOS SACERDOTES PARA A ÚLTIMA HORA DO HORTO  DAS OLIVEIRAS 
OFERECIMENTO DAS GOTAS DO PRECIOSÍSSIMO SANGUE COM AS SÚPLICAS A JESUS 

 

“Reza agora pelos sacerdotes e pelas suas grandes necesidades… “ 
1. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que se transviaram no caminho 
da sua missão, onde um dia entraram com amor e alegria, e hoje ficam em dúvida diante das dificuldades 
que encontram. Socorrei-os, tirai-lhes as dúvidas e mostrai-lhes a alegria de ser Vosso discípulo. Senhor 
Jesus, pela Vossa Dolorosa Paixão.  R – Tende misericórdia dos sacerdotes e do mundo in teiro! 
 

2. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que não imploram Graça e Luz 
para as suas dúvidas e tentações. Que não pedem perdão pelos seus pecados, e que não rezam por 
aqueles de que têm responsabilidade. Senhor, dai-lhes a graça da oração e da penitência. Glória ao Pai.                                         

 

3. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que se entregam exclusivamente 
às obras, que vivem no desejo do êxito, que se deixam embalar pelos louvores e descuidam de sua vida 
espiritual e da oração. Senhor, perdão, graça, luz e misericórdia para esses sacerdotes. R – Pelos 
infinitos méritos de Vossas Santas Chagas!  
 

4. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que se envaidecem do seu 
saber. Estudam muito, para mostrar cada vez mais sabedoria ao mundo, mas cujo saber está cheio de 
doutrinas falsas, que põem em dúvida a Vossa própria Palavra nas Escrituras, e assim geram a 
descrença nos filhos que lhes confiastes. Mostrai-lhes a Verdade, iluminai-lhes o caminho. Glória ao Pai.  
 

5. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes mundanizados, que apreciam as 
festas, as comodidades, os luxos e o dinheiro e se aproximam apenas das pessoas ricas, desprezando 
os pobres. Perdoai-lhes, Jesus, e mostrai-lhes o Vosso caminho de pobreza e humildade. Jesus, perdão 
e misericórdia para esses sacerdotes. R – Pelos infinitos méritos de Vossas Santas Chagas ! 

 

6. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que desprezam o trabalho 
humilde do confessionário, e o atendimento daqueles que os procuram na necessidade de um conselho. 
Que afastam e desprezam as almas aflitas, com palavras de aborrecimento e pressa, que afastam as 
pessoas da confissão, da qual eles próprios se afastam também. Iluminai-os, nós Vos pedimos, ajudai-os 
e tocai-os com o Vosso Amor. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

7. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que se deixam dominar pelos 
sentidos, pelas paixões e se deixam seduzir, e pelos que são eles próprios, a atrair e a seduzir com 
palavras de mel, com o Vosso Nome e o de Vossa Mãe, enganando a incautos e ingênuos, levando-os 
para o seu próprio pecado oculto. Perdão, para eles, Jesus. Perdoai e convertei-os.  Glória ao Pai..  
 

8. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que recusam a Vossa Cruz, e 
atiram-na para os ombros dos irmãos, com manifestações de mau gênio ou de preguiça. Mostrai-lhes a 
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sabedoria da Cruz, e enchei-os da Vossa paciência. Jesus, perdão e misericórdia para esses sacerdotes. 
R – Pelos infinitos méritos de Vossas Santas Chagas ! 
 

9. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que têm cargos de chefia, 
cargos de destaque, para que exerçam as suas funções com humildade, e delas não se envaideçam, 
mas as usem para Vos servir. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

10. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que são orientadores de grupos, 
para que lhes sejam dadas as graças necessárias para o bom desempenho do seu cargo, e a sua 
santificação pessoal.  Jesus, manso e humilde de Coração.  R – Fazei o coração dos sacerdotes 
semelhante ao Vosso Sagrado Coração! 

11. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão no ensino. Jesus, nós 
Vos imploramos, concedei-lhes a sabedoria e a ciência de que necessitam nas suas funções, aliadas a 
um grande amor por Vós, para o comunicarem aos seus alunos.  Jesus, manso e humilde de Coração.   
R – Fazei o coração dos sacerdotes semelhante ao Vo sso Sagrado Coração! 
 

12. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que usam os meios de 
comunicação, para que transmitam a Tua Verdadeira Sabedoria. Tu és sacerdote para sempre.  
R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  

 

13. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que são superiores de casas 
religiosas, para que transmitam o Vosso Amor a todos, e cresçam em santidade. Tu és sacerdote para 
sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

14. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão ligados a grandes 
obrigações pastorais, para que as exerçam com amor, na total entrega à Vossa Vontade. Enchei-os de 
sabedoria e de santidade, de luz e de fortaleza. Jesus, manso e humilde de Coração.   
R – Fazei o coração dos sacerdotes semelhante ao Vo sso Sagrado Coração!  

 

15. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes encarregados de pregar, para 
que lhes seja dada a Luz necessária aos bons frutos da sua missão. Tu és sacerdote para sempre.  
R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

16. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes envolvidos com assuntos 
administrativos. Acompanhai-os, Senhor, e enchei-os de Sabedoria. Jesus, manso e humilde de Coração.  
R – Fazei o coração dos sacerdotes semelhante ao Vo sso Sagrado Coração!  

 

17. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que chegaram ao fim do dia, e 
não tiveram uma hora para estar Convosco. Nós Vos imploramos, ide Vós ter com eles e tocai-lhes o 
coração com a Vossa  Graça e com o Vosso Amor, para que vejam que a Vossa companhia é melhor que 
tudo o mais. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

18. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que trabalham nos hospitais, 
para que lhes seja dada a graça de transmitir a Paz e a Esperança aos doentes, e comunicar o Vosso 
Amor a todos, principalmente aos que vão morrer. Pela Vossa Dolorosa Paixão. R - Tende Misericórdia 
de nós, dos agonizantes, dos sacerdotes e do mundo inteiro! 
 

19. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que andam de paróquia em 
paróquia, assoberbados de trabalho. Santificai, Senhor, as suas lides apostólicas, com as graças pelos 
seus trabalhos e canseiras.  Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

20. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão doentes, e para os 
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idosos. Concedei-lhes a graça de aproveitarem as suas dores e dificuldades, para crescerem em amor e 
santidade. Pela Vossa Dolorosa Paixão.  R - Tende misericórdia dos sacerdotes e do mundo in teiro!  
 

21. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que são vítimas de intrigas e 
calúnias. Dai-lhes forças para a sua cruz. Jesus, manso e humilde de Coração.  R – Fazei o coração 
dos sacerdotes semelhante ao Vosso Sagrado Coração!  
 

22. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão continuamente 
rodeados de pessoas, que os convencem de que eles são santos, e assim os cumulam de perigos, além 
de os fazerem perder tempo. Senhor, fazei que eles não Vos percam de vista. Tu és sacerdote para 
sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

23. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que sofrem tentações, que estão 
em trevas, que não veem mais o caminho reto que lhes ensinaste e não sabem mais o que fazer da sua 
vida, para que a luz, de que necessitam, lhes seja dada. Tenha piedade deles, Senhor. Tu és sacerdote 
para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec! 
 

24. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que já não têm a Verdadeira Fé, 
que se deixaram dominar por ideias falsas, e já não acreditam nos Sacramentos, não creem na Vossa 
presença Eucarística, e admitem as faltas de respeito e os abusos. Jesus, perdão para esses sacerdotes. 
Mostrai-lhes os seus erros. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

25. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que não seguem mais a Sã 
Doutrina e se afastam da Vossa Verdadeira Igreja. Suplicamo-Vos por eles, fazei-os voltar à obediência à 
Verdadeira Igreja. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

26. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão arrependidos de ter 
seguido o caminho do Sacerdócio, e, também, para os que estão tentando deixar este Santo Serviço. 
Nós Vos pedimos que lhes deis a Verdadeira Luz para verem o caminho, e que tenham Amor para não o 
deixarem. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

27. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que cederam às tentações, que 
Vos abandonaram, e agora andam errantes pelos caminhos do mundo. Nós Vos pedimos, para eles, a 
graça do arrependimento. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

28. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão arrependidos de Vos 
terem abandonado, mas não vêem possibilidade de mudar de vida, por causa das responsabilidades que 
assumiram. Nós Vos pedimos que os envolvais com a Vossa Misericórdia. Tu és sacerdote para sempre. 
R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

29. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que não se arrependem de Vos 
terem abandonado, e se gloriam da sua traição. Nós Vos pedimos, para eles, a graça do arrependimento 
e do perdão. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

30. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para aqueles sacerdotes que resistem com 
heroísmo, pelos que rezam e trabalham, pelos que cumprem o seu dever, pelos que procuram agradar-
Vos, e não ao mundo, para que perseverem nessa atitude, e avancem, cada vez mais, no caminho da 
santidade. Sede Vós próprio, Senhor, sempre a consolação e a alegria destes sacerdotes. Tu és 
sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  

 

31. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que se cansam e se esforçam 
na sua missão, e que, por isso, sofrem muitas necessidades e perigos, para que sejam fortalecidos, cada 
vez mais, no seu ministério. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 



 48

32. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes falecidos, para que, pelo Vosso 
Sangue, sejam purificados e conduzidos ao Vosso Reino. Nós Vos suplicamos, concedei-lhes Senhor o 
descanso eterno. R – E a Luz Perpétua os alumiem!          
 

33. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... , como tesouro de graças, PARA  TODOS OS TEUS SACERDOTES, para que 
eles conduzam até Vós os filhos que lhes confiastes, e recebam finalmente a Coroa da Glória.  AMÉM! 
 

 

Senhor Jesus Cristo, atende estes nossos pedidos qu e aqui fizemos!  
(Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai ) 

 
SÚPLICA A JESUS:  Ó Jesus, Sumo e Eterno Sacerdote, guardai os Vossos padres sob a proteção do 
Vosso Sagrado Coração, para que nenhum mal lhes aconteça. Conservai imaculadas as suas mãos 
ungidas que tocam todos os dias o Vosso Sagrado Corpo. Sejam puros os seus lábios tintos do Vosso 
Sangue. Permaneçam seus corações livres do contágio mundano, selados que foram pela marca 
sublime do Vosso Sacerdócio. Que eles progridam na Fidelidade e no Amor. Concedei-lhes, juntamente 
com o poder de transformar o Pão e o Vinho, o poder de transformar os corações dos homens. 
Abençoai com abundantes frutos o seu apostolado, e recompensai-os com o prêmio da Vida Eterna. 
Amém! 
 

SÚPLICA A MARIA: Ó Maria, branco Lírio da Santíssima Trindade, pelo Coração do Vosso Dileto Filho, 
eu Vos suplico humildemente, oferecei ao Eterno Pai essas preciosas gotas de Sangue e Água que 
escorreram do Coração de Jesus, a fim de que Ele se digne mandar à Sua Igreja muitos sacerdotes 
santos e zelosos religiosos. Ó Maria, minha Mãe Dileta, suplico-Vos por todos os sofrimentos que 
tivestes na morte de Vosso Filho, oferecei ao Eterno Pai o Seu Precioso Sangue, pelos sacerdotes que 
sofrem no Purgatório. Assim seja 
 

INTERCESSÃO 
“Meu filho, Minha filha!“  
“Reza agora pelas pessoas que se recomendaram à tua oração. Reza por teus familiares, 
amigos e inimigos e também por aqueles que já te fizeram sofrer. Reza por todos os que 
necessitam de oração e por aqueles de que te lembras agora. Chama-os todos, 
espiritualmente, para junto de ti, pois Eu os abençoarei. Reza também pela Santa Igreja e pelas 
suas grandes necessidades. Lembra-te especialmente de Sua Santidade o Papa Bento XVI, do 
Papa Francisco e seu Colegiado, dos bispos, dos sacerdotes, dos diáconos, dos seminaristas, 
dos religiosos, consagrados e dos vocacionados. Pede também pelas almas do Purgatório, 
pelas almas da Mansão Pagã, pelos pecadores, pelos doentes, pelos agonizantes e pelos que 
sofrem. Pede ainda pelas tuas necessidades pessoais e por toda a humanidade.” 
  

      ( Esta oração deverá ser feita em voz alta e com a participação de todos ) 
 

 

Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  
nesta hora da Vossa Santa Paixão, sobre  ....... ( coloque aqui os teus pedidos ) 

 

Súplica final: 
Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos uma gota do Vo sso Preciosíssimo Sangue, nesta hora da 
Vossa Santa Paixão, sobre todos estes nossos pedido s que hoje aqui fizemos!  
( Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai ) 
 

BÊNÇÃO DE JESUS: 
“Ao terminar esta hora de amor e de reparação pede a Minha bênção, e tenha a certeza de que 
ela te será dada ... (faz aqui o teu pedido...) Agradeço-te e abençoo-te no fim desta hora e leva 
contigo as Minhas Graças e o Meu Amor, que te fará permanecer Comigo através das horas do 
teu sono, para, amanhã ao acordares, continuares Co migo durante todo o teu dia, e assim até o 
fim da tua vida, quando, finalmente, ficarás Comigo  para sempre” Amém! 
 

 

Graças e louvores se deem a todo momento!                                                                                    
A JESUS, MEU DEUS, O SANTÍSSIMO SACRAMENTO (3x) +  Glória ao Pai ... 
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Mãos ensangüentadas de Jesus             Mãos que as crianças abençoaram           Mãos glorificadas de Jesus       
Mãos feridas lá na cruz                          Mãos que os pães multiplicaram               Mãos feridas lá na cruz              
Vem tocar em mim (3x)                           Vem tocar em mim (3x)                              Já tocou em mim (3x)               
Vem Senhor Jesus!                                   Vem Senhor Jesus!                                      Sim Senhor Jesus!  
 

Glória ao Pai....  
Bênção Final: 
Levante-se Deus, por intercessão da Virgem Maria, d e São Miguel Arcanjo e de toda a Milícia 
Celeste. Sejam dispersos Seus inimigos e fujam de S ua Face todos os que O odeiam!   
Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém 
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo... 

6 - SEGREDOS 
 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém 
 

VINDE ESPÍRITO SANTO …   
 

ATO DE CONTRIÇÃO: Ó meu Jesus, crucificado por minha culpa, estou muito arrependido de ter 
feito pecado, pois ofendi a Vós que sois tão bom, e mereci ser castigado neste mundo e no outro, 
mas perdoai-me, Senhor, não quero mais pecar. Amém   
 

D - Nós Vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui e em todas Vossas Igrejas que existem  
no mundo inteiro e Vos bendizemos!   R – Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo!
  

AMOROSÍSSIMO JESUS  e Senhor meu, eis-me aqui prostrado diante de Vossa Divina presença; com 
todas as minhas potências Vos adoro e desejo unir minha adoração com todas aquelas com que haveis 
sido, sois e sereis adorado por toda a eternidade. Adoro-Vos e reverencio-Vos, meu Divino Salvador, 
nesse Augustíssimo Sacramento de nossos altares, e Vos rogo que Vos digneis visitar espiritualmente 
esta minha pobre alma, dando-Vos ao mesmo tempo graças por esta Vossa Infinita Bondade. Amém 
 

Graças e louvores se deem a todo momento!                                                                                                           
A JESUS, MEU DEUS, O SANTÍSSIMO SACRAMENTO (3x) +  Glória ao Pai ... 

 

SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS,  Dominus Deus Sabaoth.  Pleni sunt caeli et terra gloria tua, 
Hosanna in excelsis.  Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. (3x) 
 

CONVITE 
Esta meditação da Paixão do Senhor, é em forma de um diálogo, entre JESUS e cada um de nós, 
porque JESUS quer entrar em contato pessoal conosco. O Salvador convida-nos a sermos crianças 
como Ele, a amar a Sua Mãe como Ele A amou, e a ser mos pequenos e humildes como Ele. 
Aprendamos com JESUS, e como Jesus  de Nazaré, a santificar a nossa vida familiar no d ia-a-dia 
e no nosso trabalho. Acompanhamo-Lo na Sua vida pública, pois as palavras das Suas pregações 
foram ditas também para nós.  
 

E sempre que ouvimos, ou lemos a Palavra de DEUS na  Sagrada Escritura, é Ele mesmo que 
toca o nosso coração.  Na sua paixão, o Senhor fez reparação e pediu perdã o a DEUS pelos 
nossos pecados. Convidou os Apóstolos a vigiar com Ele no Horto das Oliveiras, durante três 
amargas horas, mas eles não O entenderam, e adormec eram. 
 

DEUS continuou, e continua a chamar almas, para que tomem parte nos Seus sofrimentos. Quase 
nunca, a crise de fé foi tão profunda como hoje. Vemos como tem aumentado a falta de fé, o abuso 
da sexualidade, o aborto, o divórcio, o desespero, os suicídios, a soberba, as criticas à Igreja, os 
sacrilégios, a infidelidade de sacerdotes e almas consagradas.  
 

A situação do mundo é de fato penosíssima!   
O que é que ainda pode ajudar? Apenas a oração e o sacrificio!  
As horas da Paixão do Senhor, são horas especiais, em que Jesus abre o Seu Coração, para 
conceder ao mundo, graças abundantes de conversão, luz e fortaleza.   Nós, também, estamos 
convidados a entrar no Horto das Oliveiras, para vi giar e orar em união com o Senhor.  
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Este convite “Faz-Me companhía, na noite de quinta-feira” , significa: Adorar o Senhor ofendido, ter 
compaixão do Senhor que sofre, reparar  os nossos pecados e os do mundo inteiro, oferecer preces 
pelo Santo Padre, pelos Bispos, pelos Sacerdotes e pelo mundo inteiro, juntar forças, para suportar os 
nossos próprios sofrimentos, e alcançar graças para aqueles que estão longe de DEUS. 
 

Tomemos, portanto, a sério o convite do Senhor: “Vigiai e orai” , e o de Sua Mãe, que em Fátima 
disse aos pastorinhos: “Rezai, rezai muito e fazei sacrifício pelos pecado res, porque não há 
quem se sacrifique e peça por eles”. Que muitas pessoas sejam tocadas pelo sofrimento do  
Senhor, despertem e se deixem inflamar do amor de J esus, que tanto nos ama, e é tão pouco 
amado . (3x) Meu Jesus, perdão e misericórdia! R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 

 
ADORAÇÃO  
“Agora, situa-te no lugar onde estou e onde entras: O Horto das Oliveiras. Observa o lugar e 
contempla-Me. Há no ar uma sensação de tristeza. Ajoelha-te, e adora com os Anjos ESTE que aqui 
está, para começar a Sua vigília de dor e que está a sofrer pelos vossos pecados. Conserva-te em 
adoração algum tempo. Podes rezar em voz alta as orações de adoração, mas também podes ficar 
na oração silenciosa.”                     
  

AÇÃO DE GRAÇAS  
“Agradece a graça que te faço em te chamar aqui, em permitir que Me faças companhia durante esta 
hora, em aceitar a reparação que Me vais oferecer. Agradece por ti e pelos teus irmãos que vão se 
beneficiar desta tua oração. Agradece o que Eu vou fazer em ti e no teu próximo, através de ti. 
Agradece o Amor, a Salvação que te ofereço, a Minha presença no meio de vós e o Meu Sacrifício 
de dor e de morte.” 
  
COMPANHIA REPARADORA   
 

“Mergulha-te agora Comigo em oração silenciosa. Se tens dificuldades, procura suporte naquilo que 
está sendo dito, em que te mostro o Meu sofrimento no Horto. Repete as Minhas palavras. Mergulha 
o sofrimento que tiveres, no Meu próprio sofrimento, na Minha solidão. Vê o aproximar dos pecados, 
de todos os pecados do mundo em todos os tempos, vê os teus próprios pecados. Vê como assumo 
cada um, mesmo os mais repugnantes e, assim, fico coberto de toda a lama e maldade do mundo, 
diante do Pai. Vê o suor de Sangue inundar o Meu rosto e todo o Meu corpo...Adora-Me nesta 
situação, em silêncio, e arrepende-te!”   
 .....(faz uma pausa, e ora com o coração)... 
Meu Jesus, perdão e misericórdia!  R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
                    

“PEDE PERDÃO PARA O MUNDO , e podes ir dizendo os pecados pelos quais pedes perdão.  Vê-Me 
buscar companhia nos Meus discípulos, e não a encontrar. Mergulha aqui os teus desencantos, 
desilusões e abandonos... Faz propósitos de mais amor por Mim, de mais companhia, e de mais amor 
aos irmãos.”                                                ...(faz uma pausa, e ora com o coração)...      
Meu Jesus, perdão e misericórdia!  R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
                   

“VOLTA A REZAR COMIGO, com muito amor. Aceita Comigo a dor que te aflige. Aceita as tuas 
dificuldades, a tua miséria. Põe a Meus pés aquilo que és, aquilo que tens, aquilo que fazes e que 
suportas, coloca aqui os teus próprios pecados, para que te limpe deles. Entrega-Me todo o teu ser, o teu 
tempo, a tua saúde, o teu trabalho, as tuas disponibilidades econômicas, a tua família, a tua própria vida.”                                                
...(faz uma pausa, e ora com o coração)... 
Meu Jesus, perdão e misericórdia!  R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas 
 

“OLHA-ME NOS MEUS SACRÁRIOS , SOZINHO, FECHADO, OLHADO SEM AMOR, TRATADO SEM 
RESPEITO, ULTRAJADO EM COMUNHÕES SACRÍLEGAS . No horto, vi essas situações e sofri 
aflições, por causa daquilo que Me fariam. O que Me fazem agora, senti-o naquele momento. É por isso 
que é preciso, agora, a reparação dos filhos, que neste Horto, hoje Me fazem companhia. Agradece-Me, 
por ter ficado convosco. Pede perdão por aqueles que não Me adoram, não Me respeitam e que Me 
ultrajam. Reza por esses irmãos, e adora-Me tu por eles.”  
                                                                  ...(faz uma pausa, e ora com o coração) ... 
Meu Jesus, perdão e misericórdia!  R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas!          
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“AQUI, COMIGO, PODES ACOMPANHAR OS TORMENTOS DA MIN HA PAIXÃO , tormentos que, no 
Horto, Eu vi, um por um. Contempla-os Comigo. Acompanha-Me neste momento difícil, em que Eu vejo o 
que vou sofrer. Promete aceitar o sofrimento que Eu permitir que te aconteça. Continua na Minha 
companhia e procura agora também a ajuda de Maria, Minha e tua Mãe.”  
                                                               ... (faz uma pausa, e ora com o coração) ... 
Meu Jesus, perdão e misericórdia!  R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
 

“CONTINUA COMIGO. FALA-ME NO TEU CORAÇÃO . Deixa-o expandir para Mim e por Mim. Se 
preferires, fica calado, contemplando-Me, ou dizendo, simplesmente, que Me ama. Mesmo que não 
soubesses dizer mais nada, apenas isto já Me bastava.” 
                                                          ... (faz uma pausa, e ora com o coração) ... 
Meu Jesus, perdão e misericórdia!  R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 

 

SEGREDOS 
“Continua Comigo, alma, porque Eu agora quero revelar-te outros segredos de Amor e de dor, segredos 
que acompanharás tanto melhor quanto maior for o teu amor e com quanta maior dor Me 
acompanhares. Se ficares aqui Comigo, compartilharás da Minha dor, porque a alma que Me 
acompanha no Horto tem aqui direitos e deveres a respeito da Minha dor sagrada. Tem sobre esta dor, 
direitos e deveres que Nenhum dos que estão lá fora que não querem, que receiam entrar ou que não 
são chamados para cá, ousará disputar-lhe porque quem pisa o Horto Comigo, torna-se possuidor 
daquilo que Eu sofro, de modo a Comigo partilhá-lo. É difícil aquilo que se vai passar agora, pois os 
Meus olhos vêem o pecado que eu tenho que pagar à Justiça divina, o pecado que Eu tenho que pagar 
na totalidade dos seres humanos, assumindo-o, tomando-o sobre Mim.”  
 

“Esta visão é terrível. O pecado é a coisa pior, ma is feia, mais repugnante, que se pode pôr 
diante de Mim. E pecados, e mais pecados é o que ve jo diante dos Meus olhos. Não há lugar 
algum na terra, para onde Me possa virar, que não e ncontre coberto de pecados, do presente, do 
passado e do futuro. Como um mar de lama podre, o p ecado avança para Mim, fazendo-Me 
tremer e voltar a dizer as mesmas palavras: "Pai, tudo Te é possível; afasta de Mim este cálice ”.” 
 

“E, como criança amedrontada, ao ver a enormidade de pecado que avança para Mim, chamo pelo Pai 
no meio da Minha angústia, pelo meigo nome que Lhe chamava desde Menino, quando me encontrava 
com Ele nos doces abraços da Minha oração: "Abba!" Ó Pai! Mas não se faça o que Eu quero, 
senão o que tu queres"! Como criança Me submeto nos Seus braços, no meio de uma dor infinita e 
também de uma confiança e uma submissão infinita, mas era preciso! Era preciso que Eu assumisse 
sobre Mim todos os pecados dos filhos.”  
 

“Apareceu-Me então um Anjo do Céu, para confortar-M e. O conforto que esse Anjo Me trouxe, as 
palavras que Me disse, o Evangelho não vos explica,  deixando muito à vossa piedade e 
imaginação. Não precisais realmente de saber muitos  pormenores a esse respeito, porque o 
Anjo confortou-Me como Anjo, e vós tereis que o faz er como criaturas humanas. Basta-vos que o 
Anjo veio, que Me confortou de forma a deixar-Me co m mais forças para o grande sofrimento que 
Eu via aproximar-se.”  
 

“No conforto deste Anjo, deverás pôr os teus olhos, pedindo-lhe que venha em teu auxílio, que te ensine 
a forma de também tu Me confortares hoje, precisamente hoje, nesta quinta-feira da tua vida, em que 
aceitaste estar aqui Comigo em todas as quintas-feiras que vieres ao Meu Horto da Agonia. Com o 
auxílio deste Anjo e do teu Anjo da Guarda, a quem também pedirás ajuda. Procura desenvolver uma 
forma de conforto, para Mim, a tua própria forma de consolo, forma própria de criatura humana, pois 
nunca saberias confortar-Me como anjo.”  
 

“Vê, aqui, que também tu, nas tuas íntimas agonias, serás confortado pelo teu anjo, se, como Eu, 
rezares e aceitares com humildade a Vontade do Pai. Então, como o cordeiro, baixei a cabeça ao 
primeiro golpe do pecado, que Me inundou, ficando ali como alguém que mergulha num esgoto. Em 
Mim nada via senão sujidade. Era o pecador. Assumi, tomei sobre Mim todos os teus pecados, os que 
cometeste e os que ainda cometerás ao longo da tua vida. Todos eles, mesmo aqueles de que te mais 
envergonhes, ali estavam sobre Mim. Tomei, sobre Mim, todos os crimes cometidos ao longo dos 
séculos, via-Me diante do Pai como um pecador, um filho desobediente, traidor, coberto de toda a 
imundície de que é capaz a vossa humanidade.”  
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“Todos os pecados de que tens conhecimento aqui est ão, sobre Mim,  como se Eu os tivesse 
cometido.  Acompanha-Me agora na Minha vergonha, na dor profun da, da infinita pureza que se 
vê, de súbito, coberta das maiores sujidades, da su ma inocência que se vê conspurcada, do 
infinito Amor que se vê coberto com os ódios de tod os os tempos. Tens diante de ti Aquele que 
está coberto com todos os pecados do mundo, com tod os os crimes, mesmo os mais 
repugnantes.”  
 

“Olha-me. Que vês? Um rosto aflito, sim, e tanto mais aflito, quanto mais engrossa o pecado que vem 
sobre Mim, quanto maior é o pecado que se apresenta, para Eu assumir. Baixo a cabeça... tremo. 
Quem pode acudir-Me aqui? Quem Me dirá uma palavra de consolo, agora? Quem Me dirá uma palavra 
amiga? O Anjo já se foi embora e os que se diziam Meus amigos, os que se diziam capazes de morrer 
por Mim, estão a dormir. E tu, dormes, ou estás a vigiar Comigo? Serás tu capaz de Me dizer uma 
palavra de carinho, de afeto, uma palavra verdadeiramente amiga, neste momento?”  

“Espero essa tua palavra, porque se aproximam os gr andes pecados, que tenho que assumir 
por ti e pelos teus irmãos, para que vós possais vo s salvar. Vêm as grandes traições, traições 
entre as criaturas, traições para tomadas de poder,  traições contra os povos, traições a 
promessas, traições a votos matrimoniais e a votos religiosos. Assumo-os com muita mágoa, 
sim, passam a ser Meus. Vêm as mentiras e as calúni as, sobre Mim, que nunca menti. Vêm as 
palavras de falsidade, de intenção escondida, as pa lavras de ódio, de raiva, as palavras 
impuras e as que escandalizam. Todas elas cobrem os  Meus lábios, como se Eu as tivesse 
proferido.”  
 

“Vêm sobre Mim os crimes de morte, morte de inocentes e morte de culpados, os crimes que 
provocam mortes aos milhões nas guerras fratricidas no teu mundo. Vêm todas as injustiças 
acumuladas ao longo dos séculos e dos milênios, todos os roubos de todas as maneiras possíveis, 
desde os roubos materiais, aos roubos de reputação, de melhoria de vida, de companhia familiar ou de 
amizade. Vêm, sobre Mim, todas as invejas e maus atos subseqüentes com que sempre alguém sai 
prejudicado, através de palavras que lhe são dirigidas, ou obras que lhe prejudicam a vida.”  
 

“Vêm sobre Mim, também todos os abandonos aos mais fracos, os abandonos de crianças, 
colocadas em situações degradantes, que por esse ab andono, se tomam infelizes, carentes, 
marginais da sociedade; abandono de idoso, morrer p elas ruas, ou em asilos onde, em 
conjunto, esperam pela morte, sem alegria, sem conv ivência e sem amor, abandonos estes 
feitos por aqueles que mais os deviam amar. Assumo aqui o pecado do pai que abandona o 
filho e do filho os pais, entregando uns e outros a o sofrimento da morte em vida.”  
 

“Vêm, ainda, sobre Mim, os desesperos, com todas as suas formas de descarga e com o culminar do 
suicídio, que toma de Deus o direito de dispor da vida de cada ser que criou. Mas, vêm também sobre 
Mim o crime de morte maior que os outros que chegaram primeiro. Aparece agora o abominável crime 
do aborto. Também ele, como manto de lama, vem cobrir o inocente, que expia em nome de todos. 
Vêm agora os pecados das grandes orgias, os pecados da gula, da comida e da bebida, praticados 
em todas as sociedades, e aqueles que viciam as pessoas, os pecados dos alcoólicos e daqueles que 
se entregam a qualquer vício de droga, assim como os de todos os que por qualquer forma os aliciam 
e lhes tornam possível a prática desse vício.”  
 

“Chegam agora os pecados que Me dão um nojo ainda m aior que aquele que já sinto, depois de 
aceitar tanta lama sobre Mim. São os pecados da car ne, com todas as suas formas e 
aberrações possíveis, desde os pensamentos aos atos . Sinto-Me em agonia total. Parece não 
Me ser humanamente possível suportar mais. Mas aind a não é tudo, pois vejo chegarem os 
pecados do orgulho das pessoas e dos povos. É este o pecado que leva a outras espécies de 
pecados, que conduz ao querer do melhor, a ganância , a avareza, a injustiça que faz sofrer o 
irmão, em faltas de caridade sem conta.”  
 

“Toda a falta de caridade que existe no mundo, tem a raiz neste orgulho, cujo peso universal Me faz 
vergar de horror. É o pecado daqueles que não querem servir, que não querem servir no seu dever, 
nem servir os seus irmãos. É o pecado que impede o perdão e lança os meus filhos em lutas grandes 
e pequenas. É o pecado que Me horroriza, pois é totalmente contra Deus, que na sua eterna glória 
ocupa o lugar mais alto e, por isso, não pode desejar subir, mas descer para todos os filhos.”  
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“Deus é o primeiro em humildade, o primeiro a desce r. Este pecado que se Lhe opõe é o 
desregramento daqueles que não querem trabalhar, nã o querem servir, não querem obedecer e, 
por isso, se revoltam contra o seu Deus, contra os seus irmãos e contra tudo o que lhes 
acontece que os contraria, tanto na vida familiar e  social, como na vida profissional, passando 
pelos problemas de saúde, pelas intempéries e pelo tempo que faz e pelas prescrições dos 
Meus Mandamentos e das leis da Minha Igreja. Por is so se revoltam e passam para o lado 
oposto, o lado das trevas eternas, onde ninguém ser ve, mas onde todos sofrem, porque todos 
se odeiam e odeiam o seu criador.”  
 

“Curvado até o chão, não conseguirei suportar mais nada, sem que essa aflição faça arrebentar do 
Meu Corpo o Sangue Redentor. E com profundo horror que vejo chegarem agora, as blasfêmias, os 
desvios de doutrinas, as heresias dentro da Minha Igreja, todas as práticas de seitas de ocultismo, de 
bruxaria, de satanismo. Vêm os sacrilégios em todas as formas, as faltas de amor a Deus, de todas as 
maneiras pelas quais os homens a manifestam.”  

“Sim, agora foi peso demasiado, foi aflição que Me atingiu tão forte e profundamente, que fez os 
capilares do Meu Corpo se abrirem, e derramarem San gue em gotas semelhantes ao suor.  Este 
suor de Sangue, em pequenas gotas que se juntavam e  corriam em gotas maiores, cobria toda a 
pele do Meu Corpo. Assim como vedes o rosto de um t rabalhador todo banhado em suor, aqui 
poderás ver o rosto deste Trabalhador banhado em Sa ngue, que continua a brotar em 
minúsculas gotas.”  
 

“Olha para Mim, contempla o Meu rosto, molhado por este suor. Não são três ou quatro gotas a escorrer 
pelas Minhas faces, é um pontilhado de gotinhas, que se juntam umas às outras e Me molham todo o 
rosto, e contraído em aflições que não consegues avaliar nem compreender, pois não entendes o efeito 
que o pecado tem sobre a Pureza Infinita. Contempla o Meu rosto aflito, amargurado, de quem não 
pode fugir a um peso que esmaga os Meus olhos esmaecidos, procurando um consolo que não 
aparece.”  
 

“Procuro os Meus discípulos. Voltaram a dormir, e o lham-Me confusos, confusos por terem 
dormido, quando deviam vigiar e orar, e porque não compreendem o motivo por que Eu Me 
apresento em tal estado de abatimento e aflição, e o porquê do Meu rosto ensangüentado. Nada 
entendem porque não se mantiveram presentes, como n ada entendem aqueles que não velam 
Comigo, aqueles que dormem e os que se distraem por  fora, quando é preciso estar Comigo, 
acompanhar-Me.”  
 

“Só os que Me acompanham, observam, contemplam e sabem os porquês daquilo que parece confuso, 
sem significado, difícil de compreender. Sim, é preciso estar Comigo, permanecer Comigo, para 
entender as coisas, pois só Eu sou a Fonte de todo o conhecimento. Só os que permanecem Comigo 
contemplam, só os que ficam coMigo sabem os Meus segredos, e entram na Sabedoria pela porta da 
Minha dor, que é a única porta por onde se entra para encontrar a verdadeira Sabedoria, aquela que o 
mundo não entende, porque se enredam em idéias falsas, para adormecer os que preferem ficar longe.”  
 

“Escutai, Meus filhos, Eu deixei os Meus discípulos  com instruções para rezarem, e tinha-Me 
afastado até a distância de um tiro de pedra, mas n ada os impedia de irem avançando para junto 
de Mim. Se eles tivessem rezado, o Amor tê-los-ia f eito aproximarem-se, e Eu não os mandaria 
embora. Teriam visto como Eu sofri. Teriam aprendid o Comigo a sofrer. Teriam recebido forças 
para o combate que se aproximava. Teriam podido aco mpanhar-Me e consolar-Me na Minha dor.”  
 

“Assim, permaneceram à distância, não rezaram, adormeceram, e quando os procuro, não percebem 
nada, estão confusos, não sabem o que dizer. Não faças tu isso, em nenhuma quinta-feira. Permanece 
Comigo, no amor que te faz continuar aqui, apesar de todas as dificuldades que possas sentir.”  
(3x) Meu Jesus, perdão e misericórdia! R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
 

SÚPLICA A NOSSA SENHORA PELOS SACERDOTES 
Mãe dolorosa, peço-Te pelo Teu sofrimento na morte do Teu Filho, que ofereças ao Pai Eterno o 
precioso Sangue que jorrou das chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo Crucificado, pelos pobres 
sacerdotes transviados, que se tornaram infiéis à sua sublime vocação, para que, quanto antes, voltem 
junto ao Bom Pastor. Amém! Ó Mãe, peço-Te também pelos sacerdotes que sofrem no Purgatório. 
Amém 
D - Ó Maria, ao Vosso Coração confiamos todos os nossos Sacerdotes 
R - Guiai-os, guardai-os, protegei-os e salvai-os.  
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“ESTE É O GRANDE TRABALHO DAS VOSSAS QUINTAS-FEIRAS : 
É UMA TAREFA MUITO IMPORTANTE QUE VOS CONFIO” 

“Rezai por todos os sacerdotes esta noite, sim rezai muito por eles, e, apesar de poderdes pedir por 
outras pessoas, rezai principalmente por eles, nas diversas situações de responsabilidade e de perigo 
em que se encontram. Pedi, aquí junto de MIm, por todos os sacerdotes, porque isso é muito importante 
para eles, e eu agradecer-vos-ei o que por eles vos esforçardes. Mas, chegai-vos para bem perto de 
Mim, porque além daquilo que espero de vós a respeito dos sacerdotes, há outros assuntos que, do 
Meu Horto de dor, vejo no vosso mundo, no mundo em que viveis agora. Isso quero também dizê-lo, em 
confidência aos vossos corações. Tereis coragem de ficar e de ouvir até o fim os motivos que Me levam 
a dizer: “A Minha Alma está triste até a morte”...” 
 

ORAÇÃO PELOS SACERDOTES PARA A ÚLTIMA HORA DO HORTO  DAS OLIVEIRAS 
OFERECIMENTO DAS GOTAS DO PRECIOSÍSSIMO SANGUE COM AS SÚPLICAS A JESUS 

 

“Reza agora pelos sacerdotes e pelas suas grandes necesidades… “ 
1. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que se transviaram no caminho 
da sua missão, onde um dia entraram com amor e alegria, e hoje ficam em dúvida diante das dificuldades 
que encontram. Socorrei-os, tirai-lhes as dúvidas e mostrai-lhes a alegria de ser Vosso discípulo. Senhor 
Jesus, pela Vossa Dolorosa Paixão.  R – Tende misericórdia dos sacerdotes e do mundo in teiro! 
 

2. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que não imploram Graça e Luz 
para as suas dúvidas e tentações. Que não pedem perdão pelos seus pecados, e que não rezam por 
aqueles de que têm responsabilidade. Senhor, dai-lhes a graça da oração e da penitência. Glória ao Pai.                                         

 

3. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que se entregam exclusivamente 
às obras, que vivem no desejo do êxito, que se deixam embalar pelos louvores e descuidam de sua vida 
espiritual e da oração. Senhor, perdão, graça, luz e misericórdia para esses sacerdotes. R – Pelos 
infinitos méritos de Vossas Santas Chagas!  
 

4. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que se envaidecem do seu 
saber. Estudam muito, para mostrar cada vez mais sabedoria ao mundo, mas cujo saber está cheio de 
doutrinas falsas, que põem em dúvida a Vossa própria Palavra nas Escrituras, e assim geram a 
descrença nos filhos que lhes confiastes. Mostrai-lhes a Verdade, iluminai-lhes o caminho. Glória ao Pai.  
 

5. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes mundanizados, que apreciam as 
festas, as comodidades, os luxos e o dinheiro e se aproximam apenas das pessoas ricas, desprezando 
os pobres. Perdoai-lhes, Jesus, e mostrai-lhes o Vosso caminho de pobreza e humildade. Jesus, perdão 
e misericórdia para esses sacerdotes. R – Pelos infinitos méritos de Vossas Santas Chagas ! 

 

6. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que desprezam o trabalho 
humilde do confessionário, e o atendimento daqueles que os procuram na necessidade de um conselho. 
Que afastam e desprezam as almas aflitas, com palavras de aborrecimento e pressa, que afastam as 
pessoas da confissão, da qual eles próprios se afastam também. Iluminai-os, nós Vos pedimos, ajudai-os 
e tocai-os com o Vosso Amor. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

7. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que se deixam dominar pelos 
sentidos, pelas paixões e se deixam seduzir, e pelos que são eles próprios, a atrair e a seduzir com 
palavras de mel, com o Vosso Nome e o de Vossa Mãe, enganando a incautos e ingênuos, levando-os 
para o seu próprio pecado oculto. Perdão, para eles, Jesus. Perdoai e convertei-os.  Glória ao Pai..  
 

8. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que recusam a Vossa Cruz, e 
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atiram-na para os ombros dos irmãos, com manifestações de mau gênio ou de preguiça. Mostrai-lhes a 
sabedoria da Cruz, e enchei-os da Vossa paciência. Jesus, perdão e misericórdia para esses sacerdotes. 
R – Pelos infinitos méritos de Vossas Santas Chagas ! 
 

9. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que têm cargos de chefia, 
cargos de destaque, para que exerçam as suas funções com humildade, e delas não se envaideçam, 
mas as usem para Vos servir. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

10. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que são orientadores de grupos, 
para que lhes sejam dadas as graças necessárias para o bom desempenho do seu cargo, e a sua 
santificação pessoal.  Jesus, manso e humilde de Coração.  R – Fazei o coração dos sacerdotes 
semelhante ao Vosso Sagrado Coração! 

11. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão no ensino. Jesus, nós 
Vos imploramos, concedei-lhes a sabedoria e a ciência de que necessitam nas suas funções, aliadas a 
um grande amor por Vós, para o comunicarem aos seus alunos.  Jesus, manso e humilde de Coração.   
R – Fazei o coração dos sacerdotes semelhante ao Vo sso Sagrado Coração! 
 

12. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que usam os meios de 
comunicação, para que transmitam a Tua Verdadeira Sabedoria. Tu és sacerdote para sempre.  
R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  

 

13. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que são superiores de casas 
religiosas, para que transmitam o Vosso Amor a todos, e cresçam em santidade. Tu és sacerdote para 
sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

14. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão ligados a grandes 
obrigações pastorais, para que as exerçam com amor, na total entrega à Vossa Vontade. Enchei-os de 
sabedoria e de santidade, de luz e de fortaleza. Jesus, manso e humilde de Coração.   
R – Fazei o coração dos sacerdotes semelhante ao Vo sso Sagrado Coração!  

 

15. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes encarregados de pregar, para 
que lhes seja dada a Luz necessária aos bons frutos da sua missão. Tu és sacerdote para sempre.  
R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

16. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes envolvidos com assuntos 
administrativos. Acompanhai-os, Senhor, e enchei-os de Sabedoria. Jesus, manso e humilde de Coração.  
R – Fazei o coração dos sacerdotes semelhante ao Vo sso Sagrado Coração!  

 

17. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que chegaram ao fim do dia, e 
não tiveram uma hora para estar Convosco. Nós Vos imploramos, ide Vós ter com eles e tocai-lhes o 
coração com a Vossa  Graça e com o Vosso Amor, para que vejam que a Vossa companhia é melhor que 
tudo o mais. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

18. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que trabalham nos hospitais, 
para que lhes seja dada a graça de transmitir a Paz e a Esperança aos doentes, e comunicar o Vosso 
Amor a todos, principalmente aos que vão morrer. Pela Vossa Dolorosa Paixão. R - Tende Misericórdia 
de nós, dos agonizantes, dos sacerdotes e do mundo inteiro! 
 

19. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que andam de paróquia em 
paróquia, assoberbados de trabalho. Santificai, Senhor, as suas lides apostólicas, com as graças pelos 
seus trabalhos e canseiras.  Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
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20. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão doentes, e para os 
idosos. Concedei-lhes a graça de aproveitarem as suas dores e dificuldades, para crescerem em amor e 
santidade. Pela Vossa Dolorosa Paixão.  R - Tende misericórdia dos sacerdotes e do mundo in teiro!  
 

21. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que são vítimas de intrigas e 
calúnias. Dai-lhes forças para a sua cruz. Jesus, manso e humilde de Coração.  R – Fazei o coração 
dos sacerdotes semelhante ao Vosso Sagrado Coração!  
 

22. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão continuamente 
rodeados de pessoas, que os convencem de que eles são santos, e assim os cumulam de perigos, além 
de os fazerem perder tempo. Senhor, fazei que eles não Vos percam de vista. Tu és sacerdote para 
sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

23. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que sofrem tentações, que estão 
em trevas, que não veem mais o caminho reto que lhes ensinaste e não sabem mais o que fazer da sua 
vida, para que a luz, de que necessitam, lhes seja dada. Tenha piedade deles, Senhor. Tu és sacerdote 
para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec! 
 

24. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que já não têm a Verdadeira Fé, 
que se deixaram dominar por ideias falsas, e já não acreditam nos Sacramentos, não creem na Vossa 
presença Eucarística, e admitem as faltas de respeito e os abusos. Jesus, perdão para esses sacerdotes. 
Mostrai-lhes os seus erros. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

25. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que não seguem mais a Sã 
Doutrina e se afastam da Vossa Verdadeira Igreja. Suplicamo-Vos por eles, fazei-os voltar à obediência à 
Verdadeira Igreja. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

26. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão arrependidos de ter 
seguido o caminho do Sacerdócio, e, também, para os que estão tentando deixar este Santo Serviço. 
Nós Vos pedimos que lhes deis a Verdadeira Luz para verem o caminho, e que tenham Amor para não o 
deixarem. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

27. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que cederam às tentações, que 
Vos abandonaram, e agora andam errantes pelos caminhos do mundo. Nós Vos pedimos, para eles, a 
graça do arrependimento. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

28. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão arrependidos de Vos 
terem abandonado, mas não vêem possibilidade de mudar de vida, por causa das responsabilidades que 
assumiram. Nós Vos pedimos que os envolvais com a Vossa Misericórdia. Tu és sacerdote para sempre. 
R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

29. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que não se arrependem de Vos 
terem abandonado, e se gloriam da sua traição. Nós Vos pedimos, para eles, a graça do arrependimento 
e do perdão. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

30. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para aqueles sacerdotes que resistem com 
heroísmo, pelos que rezam e trabalham, pelos que cumprem o seu dever, pelos que procuram agradar-
Vos, e não ao mundo, para que perseverem nessa atitude, e avancem, cada vez mais, no caminho da 
santidade. Sede Vós próprio, Senhor, sempre a consolação e a alegria destes sacerdotes. Tu és 
sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  

 

31. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que se cansam e se esforçam 
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na sua missão, e que, por isso, sofrem muitas necessidades e perigos, para que sejam fortalecidos, cada 
vez mais, no seu ministério. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

32. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes falecidos, para que, pelo Vosso 
Sangue, sejam purificados e conduzidos ao Vosso Reino. Nós Vos suplicamos, concedei-lhes Senhor o 
descanso eterno. R – E a Luz Perpétua os alumiem!          
 

33. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... , como tesouro de graças, PARA  TODOS OS TEUS SACERDOTES, para que 
eles conduzam até Vós os filhos que lhes confiastes, e recebam finalmente a Coroa da Glória.  AMÉM! 
 

 

Senhor Jesus Cristo, atende estes nossos pedidos qu e aqui fizemos!  
(Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai ) 

 
SÚPLICA A JESUS:  Ó Jesus, Sumo e Eterno Sacerdote, guardai os Vossos padres sob a proteção do 
Vosso Sagrado Coração, para que nenhum mal lhes aconteça. Conservai imaculadas as suas mãos 
ungidas que tocam todos os dias o Vosso Sagrado Corpo. Sejam puros os seus lábios tintos do Vosso 
Sangue. Permaneçam seus corações livres do contágio mundano, selados que foram pela marca 
sublime do Vosso Sacerdócio. Que eles progridam na Fidelidade e no Amor. Concedei-lhes, juntamente 
com o poder de transformar o Pão e o Vinho, o poder de transformar os corações dos homens. 
Abençoai com abundantes frutos o seu apostolado, e recompensai-os com o prêmio da Vida Eterna. 
Amém! 
 

SÚPLICA A MARIA: Ó Maria, branco Lírio da Santíssima Trindade, pelo Coração do Vosso Dileto Filho, 
eu Vos suplico humildemente, oferecei ao Eterno Pai essas preciosas gotas de Sangue e Água que 
escorreram do Coração de Jesus, a fim de que Ele se digne mandar à Sua Igreja muitos sacerdotes 
santos e zelosos religiosos. Ó Maria, minha Mãe Dileta, suplico-Vos por todos os sofrimentos que 
tivestes na morte de Vosso Filho, oferecei ao Eterno Pai o Seu Precioso Sangue, pelos sacerdotes que 
sofrem no Purgatório. Assim seja 
 

INTERCESSÃO 
“Meu filho, Minha filha!“  
“Reza agora pelas pessoas que se recomendaram à tua oração. Reza por teus familiares, 
amigos e inimigos e também por aqueles que já te fizeram sofrer. Reza por todos os que 
necessitam de oração e por aqueles de que te lembras agora. Chama-os todos, 
espiritualmente, para junto de ti, pois Eu os abençoarei. Reza também pela Santa Igreja e pelas 
suas grandes necessidades. Lembra-te especialmente de Sua Santidade o Papa Bento XVI, do 
Papa Francisco e seu Colegiado, dos bispos, dos sacerdotes, dos diáconos, dos seminaristas, 
dos religiosos, consagrados e dos vocacionados. Pede também pelas almas do Purgatório, 
pelas almas da Mansão Pagã, pelos pecadores, pelos doentes, pelos agonizantes e pelos que 
sofrem. Pede ainda pelas tuas necessidades pessoais e por toda a humanidade.” 
  

      ( Esta oração deverá ser feita em voz alta e com a participação de todos ) 
 

 

Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  
nesta hora da Vossa Santa Paixão, sobre  ....... ( coloque aqui os teus pedidos ) 

 

Súplica final: 
Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos uma gota do Vo sso Preciosíssimo Sangue, nesta hora da 
Vossa Santa Paixão, sobre todos estes nossos pedido s que hoje aqui fizemos!  
( Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai ) 
 

BÊNÇÃO DE JESUS: 
“Ao terminar esta hora de amor e de reparação pede a Minha bênção, e tenha a certeza de que 
ela te será dada ... (faz aqui o teu pedido...) Agradeço-te e abençoo-te no fim desta hora e leva 
contigo as Minhas Graças e o Meu Amor, que te fará permanecer Comigo através das horas do 
teu sono, para, amanhã ao acordares, continuares Co migo durante todo o teu dia, e assim até o 
fim da tua vida, quando, finalmente, ficarás Comigo  para sempre” Amém! 
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Graças e louvores se deem a todo momento!                                                                                    
A JESUS, MEU DEUS, O SANTÍSSIMO SACRAMENTO (3x) +  Glória ao Pai ... 

 

 

Mãos ensangüentadas de Jesus             Mãos que as crianças abençoaram           Mãos glorificadas de Jesus       
Mãos feridas lá na cruz                          Mãos que os pães multiplicaram               Mãos feridas lá na cruz              
Vem tocar em mim (3x)                           Vem tocar em mim (3x)                              Já tocou em mim (3x)               
Vem Senhor Jesus!                                   Vem Senhor Jesus!                                      Sim Senhor Jesus!  
 

Glória ao Pai....  
Bênção Final: 
Levante-se Deus, por intercessão da Virgem Maria, d e São Miguel Arcanjo e de toda a Milícia 
Celeste. Sejam dispersos Seus inimigos e fujam de S ua Face todos os que O odeiam!   
Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém 
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo... 

7 – DOR SEM FIM 
 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém 
 

VINDE ESPÍRITO SANTO …   
 

ATO DE CONTRIÇÃO: Ó meu Jesus, crucificado por minha culpa, estou muito arrependido de ter feito 
pecado, pois ofendi a Vós que sois tão bom, e mereci ser castigado neste mundo e no outro, mas 
perdoai-me, Senhor, não quero mais pecar. Amém     
 

D - Nós Vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui e em todas Vossas Igrejas que existem  
no mundo inteiro e Vos bendizemos!   R – Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo! 
 

JESUS AMADO , dá-me a graça de repousar em Ti, porque só em Ti re alizo a minha vida, acima de 
qualquer coisa, acima de qualquer criatura, acima d e todos os Anjos, de todo elogio, de toda alegria e  
exultação, acima de toda glória, dignidade e de tod o exército celeste.  Porque somente Tu és o 
Altíssimo, apenas Tu tens o poder acima de todo pod er. Por isso, peço -Te, Senhor, vem a mim e me 
consola; liberta-me de minhas cadeias, das fraqueza s que me envolvem e me dá a liberdade. Com ela 
alcançarei a Paz que emana de Teu Sagrado Coração, minha alegria será completa e meu olhar 
permanecerá na Tua direção. Amém 
 

Graças e louvores se deem a todo momento!                                                                             
A JESUS, MEU DEUS, O SANTÍSSIMO SACRAMENTO (3x) +  Glória ao Pai ... 

 

SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS,  Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua, 
Hosanna in excelsis.  Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. (3x) 
 

CONVITE 
Esta meditação da Paixão do Senhor, é em forma de um diálogo, entre JESUS e cada um de nós, 
porque JESUS quer entrar em contato pessoal conosco. O Salvador convida-nos a sermos crianças 
como Ele, a amar a Sua Mãe como Ele A amou, e a ser mos pequenos e humildes como Ele. 
Aprendamos com JESUS, e como Jesus  de Nazaré, a santificar a nossa vida familiar no d ia-a-dia 
e no nosso trabalho. Acompanhamo-Lo na Sua vida pública, pois as palavras das Suas pregações 
foram ditas também para nós.  
 

E sempre que ouvimos, ou lemos a Palavra de DEUS na  Sagrada Escritura, é Ele mesmo que 
toca o nosso coração.  Na sua paixão, o Senhor fez reparação e pediu perdã o a DEUS pelos 
nossos pecados. Convidou os Apóstolos a vigiar com Ele no Horto das Oliveiras, durante três 
amargas horas, mas eles não O entenderam, e adormec eram. 
 

DEUS continuou, e continua a chamar almas, para que tomem parte nos Seus sofrimentos. Quase 
nunca, a crise de fé foi tão profunda como hoje. Vemos como tem aumentado a falta de fé, o abuso 
da sexualidade, o aborto, o divórcio, o desespero, os suicídios, a soberba, as criticas à Igreja, os 
sacrilégios, a infidelidade de sacerdotes e almas consagradas.  
 

A situação do mundo é de fato penosíssima!   
O que é que ainda pode ajudar? Apenas a oração e o sacrificio!  
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As horas da Paixão do Senhor, são horas especiais, em que Jesus abre o Seu Coração, para 
conceder ao mundo, graças abundantes de conversão, luz e fortaleza.   Nós, também, estamos 
convidados a entrar no Horto das Oliveiras, para vi giar e orar em união com o Senhor .  
 

Este convite “Faz-Me companhía, na noite de quinta-feira” , significa:  
Adorar o Senhor ofendido, ter compaixão do Senhor que sofre, reparar  os nossos pecados e os do 
mundo inteiro, oferecer preces pelo Santo Padre, pelos Bispos, pelos Sacerdotes e pelo mundo inteiro, 
juntar forças, para suportar os nossos próprios sofrimentos, e alcançar graças para aqueles que estão 
longe de DEUS. 
 

Tomemos, portanto, a sério o convite do Senhor: “Vigiai e orai” , e o de Sua Mãe, que em Fátima, 
disse aos pastorinhos: “Rezai, rezai muito e fazei sacrifício pelos pecado res, porque não há 
quem se sacrifique e peça por eles”. Que muitas pessoas sejam tocadas pelo sofrimento do  
Senhor, despertem e se deixem inflamar do amor de J esus, que tanto nos ama, e é tão pouco 
amado .  (3x) Meu Jesus, perdão e misericórdia! R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 

ADORAÇÃO  
”Agora, situa-te no lugar onde estou e onde entras: O Horto das Oliveiras. Observa o lugar e 
contempla-Me. Há no ar uma sensação de tristeza. Ajoelha-te, e adora com os Anjos ESTE que 
aqui está, para começar a Sua vigília de dor e que está a sofrer pelos vossos pecados. Conserva-te 
em adoração algum tempo. Podes rezar em voz alta as orações de adoração, mas também podes 
ficar na oração silenciosa.”                     
  

AÇÃO DE GRAÇAS  
“Agradece a graça que te faço em te chamar aqui, em permitir que Me faças companhia durante 
esta hora, em aceitar a reparação que Me vais oferecer. Agradece por ti e pelos teus irmãos que 
vão se beneficiar desta tua oração. Agradece o que Eu vou fazer em ti e no teu próximo, através de 
ti. Agradece o Amor, a Salvação que te ofereço, a Minha presença no meio de vós e o Meu 
Sacrifício de dor e de morte.” 
  

DOR SEM FIM 
“Volto para o mesmo lugar e deixo os Meus discípulos titubeantes, de olhos pesados. Volto para junto 
de ti, que permaneces Comigo, e espero que o teu amor Me diga agora aquelas palavras que se dizem 
a um amigo que sofre, a alguém que está triste, mesmo quando não se tem um meio de afastar a dor 
que o atormenta. Que Me dizes? Que palavras tens, para este momento em que a multidão dos teus 
pecados e dos pecados dos teus irmãos Me cobriu até Me sufocar, na sua lama e nas suas imundícies? 
Que Me podes dizer depois de Eu ter assumido os teus pecados, depois de ter passado pela 
repugnância de os aceitar em Mim e Me apresentar, aos olhos do Pai tão amado, coberto desta 
imundície vergonhosa, com pecados tão horrorosos de falta de amor?”  
 

“Oh! Meus filhos, bem podeis desenvolver pensamento s e palavras de amor, bem podeis 
arrepender-vos, envergonhar-vos dos vossos pecados,  bem podeis fazer propósitos firmes de 
começar vida nova, vida pura, vida só para Mim. Bem  podeis humilhar-vos no vosso nada, na 
vossa miséria, no vosso pecado! Bem podeis curvar-v os até ao pó, e agradecer ter Eu assumido 
o que tu fizeste, para te livrar disso, ter Eu acei tado a tua lama, para tu ficares limpo, sujar-Me, 
para te lavar com este sangue que brota como suor e m todo o Meu Corpo!”  
 

“Não tenho neste momento outra consolação, fora o Amor do Pai e do amor que espero que Me 
demonstres. Fica Comigo em silêncio, olhando nos Meus olhos. Não procures distrair-te nem buscar 
inspiração fora de Mim. Fixa-te em Mim, só em Mim.  Não penses em mais nada, senão em procurar, 
em dulcificar com o teu amor, com todo o amor de que fores capaz, estes momentos dolorosos.” 
 

“Estes momentos de companhia silenciosa que Me faze s, em que afastas daqui os teus 
problemas pessoais, são muito valiosos para ti. Aqu i poderás alcançar graças que desejas, 
mesmo sem Me falares nelas, se estiver na Minha Von tade conceder-te de acordo com o plano 
da santificação que tenho para ti, e que nem sempre  compreendes. Mas, principalmente, 
alcanças graças que nem sabes, e em que nem pensava s, que te concederei, pela tua fidelidade 
e tua gratidão do Meu Amor.”  
 

“Sabes que são muito poucos os que assim Me fazem companhia e procuram consolar-Me nestes 
momentos tão dolorosos. Sim, já no Horto vejo que são muito poucos os filhos que Me hão de 
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acompanhar com fidelidade, ao longo dos séculos, e muitos, muitíssimos os que Me hão de abandonar, 
se hão de entreter com outras coisas, que hão de adormecer, que se hão de distrair com conversas, 
com trabalhos, com outras formas de passar o tempo, porque estar aqui Comigo é muito aborrecido. 
Sim, é aborrecido, é triste... é mais que isso, é doloroso!” 
 

“Para Mim hoje também foi doloroso no momento, e é ainda hoje, pois ainda hoje sofro com o 
vosso afastamento e desamor, que é pior ainda que o  adormecimento dos Meus discípulos. A 
vossa falta de amor por Mim manifesta-se todos os d ias, com os pecados em que, caís e voltais 
a cair. Todos vós mostrais falta de amor, mesmo aqu eles, entre vós, que dizeis amar-Me.”  
 

“Nunca serão demasiados os sacrifícios que possais fazer, para compensar-Me e mostrar nesta noite 
que afinal Me ama mais. Atualmente os Meus sacrários são o Horto onde semanalmente vos espero, 
depois de vos ter esperado diariamente, tantas vezes em vão! Vê como é triste os Meus filhos 
passarem diante das Minhas Igrejas, sem pensar sequer em entrar para Me saudar, sem o menor 
pensamento para Mim!” 

“Os Meus Sacrários são agora o Meu Horto, onde esto u só, onde Eu agonizo ao ver os pecados 
que se espalham pelo mundo, sem que os meus filhos notem, porque na maior parte dos pecados 
já ninguém repara, tanto eles se tornaram vulgares,  que acabaram por se impor às vossas 
mentalidades sujas. Os Meus filhos já não vêem o qu e é mau, já não sabem o que é pecado, 
porque não se preocupam em procurar saber.” 
 

“Preocupam-se com o seu trabalho, com a melhor forma de ganhar dinheiro, com as coisas que querem 
adquirir, com a opinião das pessoas, com os problemas familiares, mas não se preocupam com aquilo 
que está certo ou errado. E, assim, o mal se alastra em divertimentos e imoralidades sem conta, em que 
aqueles que deviam ser Meus, tomam parte sem remorso. O mal se alastra em injustiças, em buscas de 
melhores posições, de mais honras, de mais prazeres, muitas vezes por meios ilícitos.”  
 

“É esta a agonia atual, que vivo nos Meus Sacrários . A maior parte dos Meus Sacrários são 
lugares tristes, onde passo, horas e dias, sozinho,  sem filhos que Me visitem. Vivo em Igrejas que 
se encontram fechadas durante a maior parte do dia,  por causa da possibilidade de roubos.  Mas 
essa possibilidade desapareceria, se os Meus filhos  ficassem ao pé de Mim no Sacrário e não Me 
deixassem sozinho, se fizessem turnos para Me acomp anhar durante o dia. Usando o tempo de 
que podem dispor. Todos dispõem sempre de algum tem po, que gastam no que lhes agrada.”  
 

“Se não vêm para ao pé de Mim, lhes é porque não gostam de estar Comigo! São horas tristes que passo 
nestes Sacrários-Horto, à espera de alguém que Me queira fazer companhia. São horas tristes que passo 
sozinho, ansiando por vós, horas amargas, em que olho para as ruas e para as vossas casas e vos vejo 
ocupados em tudo, menos Comigo, vejo o que fazeis e vejo os vossos pecados, mesmo os ocultos.”  
 

“Olho para os bancos das Igrejas e vejo-os vazios. E assim passo horas e horas, todos os dias. 
Depois vem a noite, e a multidão dos pecados contin ua a engrossar, agora nos divertimentos 
noturnos, tantas vezes pouco inocentes. Assim conti nua o vazio à Minha volta, vazio de pessoas, 
vazio nas vossas almas, vazio nos vossos corações q ue, esvaziados de amor, procuram consolar-
se em buscas de prazer, cada vez mais sofisticado e  pecaminoso.”   
 

“À noite continuo a olhar para vós, enquanto dormis e outros se divertem. E continuo só, porque ninguém 
vem acompanhar-Me. Apenas a solidão é Minha companheira, porque vós dormis ou estais distraídos, 
sem Me visitar nem em pensamento.  Quero agora dizer-te que, quando não podes vir ter Comigo, 
procura fazê-Lo com o teu pensamento; fica Comigo, tal como se estivesse junto ao Meu Sacrário, pois 
eu aceito sempre a vossa companhia espiritual, quando não podeis, realmente, vir para junto de Mim.”  
 

“A vossa companhia, mesmo à distância, quando é fei ta com o coração, é sempre para Mim 
imensamente agradável. Mas são poucas, muito poucas , as almas que se lembram, durante o dia, 
de que Eu estou sozinho nos Sacrários das igrejas e  das capelas, e procuram fazer-Me então um 
pouco de companhia, mesmo do lugar onde estão.”  
 

“Se são muito poucas, estas almas que me recordam durante o dia, acredita que são ainda menos 
aquelas que se lembram da Minha solidão durante a noite. Aqui, nos Meus Sacrários-Horto, espero 
durante toda a semana pelos Meus filhos. Quando aparecem, muitos entre eles, apresentam-se 
distraídos; outros, numa total falta de respeito. É grande a percentagem daqueles para quem a Minha 
presença nada representa. Não Me falam, mas falam uns com os outros, quando estão junto de Mim.”  
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“Dos Meus Sacrários observo os indiferentes, os que  conversam, as mulheres desnudadas, e vejo 
que sou muito pouco importante para a grande maiori a dos Meus filhos. É este abandono de que 
Me queixo, perante uma Igreja cheia de gente no dia  de Domingo. Está, efetivamente, cheia de 
gente, mas é como se não estivesse lá ninguém, pois  os seus corações não estão Comgo.  Ali 
estão só os corpos, e muitos em atitudes pouco resp eitosas.” 
 

“E o que vou dizer das comunhões, o momento por Mim tão esperado, quando vejo aproximarem-se de 
Mim as almas indiferentes, muitas delas sem mesmo saberem bem o que vão fazer? Vejo, também, com 
horror, que se aproximam aqueles cujas almas, carregadas de pecados, parecem estrumeiras, onde Me 
introduzem. Aproximam-se almas cheias de ódio, almas que não pe rdoam, e Eu tenho que descer 
para o meio de toda essa raiva;  almas que trazem inveja, outras cheias de orgulho, que se consideram 
inundadas de saber ou de virtudes, outras que vivem em uniões ilícitas, públicas ou escondidas. Trazem 
tantos pecados secretos, mas que Eu vejo!” 

  

“Todos estes se aproximam de Mim, para receber-Me, não por Amor, mas por hábito, alguns por 
ignorância, que pode ser ou não culpável. Por isso não julgues nunca os que vês aproximarem-se 
de Mim, mas procura rezar por estas pessoas, se te parece que não deviam vir. Ainda falta agora 
falar-te daqueles que Me desprezam a ponto de Me re ceberem, e depois Me levarem para Me deitar 
fora, examinar em casa e brincar, para conservar, p or falsa piedade, ou para vender.”  
 

“Foi terrível o que senti no Horto por causa daqueles que assim procedem agora. Os que Me levam para 
Me deitar fora, simplesmente mostram, por Mim, um absoluto desprezo, filho da ignorância religiosa que 
se alastra pelo mundo, filho da falta de educação que tiveram neste setor. Partem de uma culpa que não 
é deles, mas tem raízes longas.”  
 

“A culpa parte daqueles que os deviam ter ensinado,  e não o fizeram, por eles próprios não 
saberem, ou por se encontrarem mergulhados em tibie za e em mundanismo. Muitos destes filhos 
recebem-Me para experimentar. São estes, de todos o s sacrilégios, os que menos culpa têm. 
Normalmente são jovens, irresponsáveis, sem hábitos  de respeito, sem idéia do que quer dizer 
sagrado, sem ensino religioso, ou com ensino muitís simo deficiente.”  
 

“Os que Me levam para examinar em casa e para brincar, já têm um certo conhecimento e querem ver 
melhor, observar o que é afinal que as outras pessoas tanto estimam. São pretensos intelectuais, cheios 
de filosofias e teorias científicas, que com orgulho tentam aplicar-Me, como se Eu fosse tão pequeno, que 
tivesse que Me sujeitar aos conceitos humanos. Estes sacrílegos também são ignorantes, mas julgam 
que sabem e, por isso, o seu pecado, filho do orgulho, permanece. Podem ter tido educação religiosa, 
mas o orgulho e falso saber fez-lhes perder totalmente a fé. Para estes não há fé, mas ciência e filosofia.”  
 

“Os que Me levam para conversar por falsa piedade, são também ignorantes. Ignoram o 
verdadeiro respeito que Me devem e a obediência às leis da Igreja. Levam-Me com boa intenção, 
dizem eles, mas, na realidade, estão a fazer da Min ha presença Eucarística, em que deixo fazerem-
Me o que quiserem, um joguete dos seus desejos de p iedade mal dirigida e falsa.  É uma piedade 
que não é verdadeira, porque é filha do orgulho, qu e pensa que tudo lhe é permitido, que pode 
fazer do seu Deus um objeto que põem e de que dispõ em, a seu gosto e prazer espiritual.”  
 

“Entristece-Me profundamente todo aquele que assim procede, e peca no seu orgulho, levando-Me para 
onde não deve, apenas para satisfazer o seu "eu". Os que Me levam para vender, são de todos os mais 
culpados, porque sabem o que estão a fazer, sabem que estão a lidar com algo muito precioso, uma vez 
que é tão bem pago.”  
 

“Mesmo que sejam ignorantes, certamente se deveriam  informar sobre a preciosidade que lhes 
pagam para levar. É um pecado grave como o de Judas . É sacrilégio muito difícil de ultrapassar, 
porque estas almas escurecidas recusam toda a luz, que lhes permitiria ver o mau caminho que 
pisam. Todas estas almas passam em cortejo no Meu H orto, e hoje estão presentes à roda dos 
Meus Sacrários, principalmente nos dias de domingo,  misturando-se com os outros irmãos.  Elas 
precisam muito da tua oração, pois são almas em per igo de perdição.”  
 

“Meu filho, nesta noite tão santa, aparecem, ainda aqui, os que nas cerimônias de que já te falei, Me 
ultrajam nessas Hóstias consagradas, que adquirem por altos preços, das mãos daqueles que as vão 
buscar para vender. Estes sabem muito bem o que fazem e odeiam-Me. Não têm dúvida alguma de fé. 
Sabem, bem, que Eu estou ali e, por isso, não lhes serve uma hóstia qualquer, mas apenas uma que 
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tenha a Minha presença, que esteja consagrada, para a poderem profanar em honra do meu inimigo, de 
quem são servidores convictos. Não te explico o que fazem. Nunca tenhas curiosidade de o saber, pois é 
tão horrível e ultrajante, que o revelo, intimamente, só a muito poucos, aqueles que quero levar por 
caminhos de uma maior reparação. Procura fazer apenas aquilo que te peço e com fidelidade.” 
 

“Aqui no Horto Comigo, entrega-te, como Eu, à Vonta de do Pai. Compartilha aqui o que te faço 
entender. Reza por todos os que passam aqui em cort ejo de pecado e dor. Vigiai e orai Comigo.  
Peço-te que Me acompanhes até à meia-noite, ou pelo  menos por uma hora. Poderás ficar? Terás 
amor, por Mim, o bastante para ficares uma hora? Se  a tua saúde, verdadeiramente, não permite 
que fiques até essa hora, poderás parar mais cedo, mas ficarás uma hora a Meu lado? Ter-Me-ás 
amor suficiente para ficares Comigo as três horas, das 21 horas à meia-noite? Três horas é muito, 
poderás dizer. Será muito para quem ama? E tu amas- Me? Se o teu amor é pequenino e não 
agüentas tanto, quererás começar por uma hora e ire s aumentando, à medida que, com a 
fidelidade e a Minha graça, o teu amor por Mim aume ntar?”  

“Meu filho, tudo depende de ti, da tua vontade, do teu amor, pois a Minha graça não te faltará, mas Eu 
não imponho coisa alguma aos Meus filhos. Os Meus próprios Mandamentos, só os aceitais se quereis. 
Nada vos imponho, nem a Salvação. Em tudo tereis qu e dar uma resposta pessoal e 
responsável. É também de maneira pessoal que terás de responder a este Meu convite. Se queres, 
vem para junto de Mim. Se recebes este convite é porque tenho para ti muitas graças, ligadas ao pedido 
que te faço.” 
 

“Se o recusas; recusas as graças. Depende de ti ace itá-las ou recusá-las. Se recusas, não digas 
que Me amas, mas que amas a tua comodidade. No Hort o ninguém está em posição mais 
incômoda do que Eu, ninguém sofre mais dores do que  Eu, ninguém está mais triste e mais 
abandonado do que Eu. Desejo companhia. Por isso pr ocurei os Meus discípulos, e voltei a 
encontrá-los a dormir. Mas encontro-te a ti vigilan te, e esta tua vigilância em oração é alegria 
suave para mim.”  
       

“Quando rezas Comigo no Horto, pouso em ti os olhos, com Amor. És a alma fiel, talvez pobre e 
pecadora, mas fiel ao Meu chamado, de coração aberto para o que Eu peço, para rezar pelos irmãos e 
para receber as Minhas graças.  Não sairás daqui sem a Minha bênção. Nesta noite de Amor e dor, tu, 
alma fiel que estás junto de Mim, és abençoada.”  
 

“Ainda com o rosto avermelhado pelo suor de Sangue,  olho para ti. Os Meus olhos tristes têm 
agora uma força e uma determinação de quem sabe o c aminho e o quer seguir, custe o que 
custar. Têm também, pode ver, uma grande paz. Lanço -te um olhar agradecido pelas horas de 
companhia que Me fizeste, um olhar de muito Amor e de algum conforto pela tua oração.”  
 

“Levanto-Me, porque está na hora de partir. Está na hora de chegarem aqueles que Me levarão para 
maiores sofrimentos, que estou firmemente determinado a suportar por ti. Tu continuas de joelhos, 
porque quero neste momento abençoar-te. Recebe a bênção que te dou, no Amor do Pai, ao qual estou 
unido, e com o Espírito Santo, que deixo contigo, para que seja o teu Companheiro, Consolador e 
Santificador, para toda a vida.”  
(3x) Meu Jesus, Perdão e Misericórdia!   R – Pelos Méritos de Vossas Santas Chagas!  
 
SÚPLICA A NOSSA SENHORA PELOS SACERDOTES 
Mãe dolorosa, peço-Te pelo Teu sofrimento na morte do Teu Filho, que ofereças ao Pai Eterno o 
precioso Sangue que jorrou das chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo Crucificado, pelos pobres 
sacerdotes transviados, que se tornaram infiéis à sua sublime vocação, para que, quanto antes, voltem 
junto ao Bom Pastor. Amém! Ó Mãe, peço-Te também pelos sacerdotes que sofrem no Purgatório. 
Amém 
] 

Ó Maria, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo e nossa M ãe, sob a Cruz do Vosso Filho Vos 
tornastes Mãe dos Apóstolos e com isto também Mãe d e todos os Sacerdotes. Vossa casa é a 
Igreja, Vossa mesa é o altar, Vossos servidores são  os Santos Anjos. Vosso Filho Jesus quando 
enviou o maná no deserto, quando realizou a multipl icação dos pães, quando nos ensinou a 
rezar o Pai Nosso, não tinha em mente somente o pão  material: Ele mesmo quer ser o pão de 
cada dia, o pão que nos alimenta.  Amém 
 

D - Ó Maria, ao Vosso Coração confiamos todos os nossos Sacerdotes 
R - Guiai-os, guardai-os, protegei-os e salvai-os.  
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“ESTE É O GRANDE TRABALHO DAS VOSSAS QUINTAS-FEIRAS : 
É UMA TAREFA MUITO IMPORTANTE QUE VOS CONFIO” 

 “Rezai por todos os sacerdotes esta noite, sim rezai muito por eles, e, apesar de poderdes pedir por 
outras pessoas, rezai principalmente por eles, nas diversas situações de responsabilidade e de perigo 
em que se encontram. Pedi, aquí junto de MIm, por todos os sacerdotes, porque isso é muito importante 
para eles, e eu agradecer-vos-ei o que por eles vos esforçardes. Mas, chegai-vos para bem perto de 
Mim, porque além daquilo que espero de vós a respeito dos sacerdotes, há outros assuntos que, do 
Meu Horto de dor, vejo no vosso mundo, no mundo em que viveis agora. Isso quero também dizê-lo, em 
confidência aos vossos corações. Tereis coragem de ficar e de ouvir até o fim os motivos que Me levam 
a dizer: “A Minha Alma está triste até a morte”...” 
 

 

ORAÇÃO PELOS SACERDOTES PARA A ÚLTIMA HORA DO HORTO  DAS OLIVEIRAS 
OFERECIMENTO DAS GOTAS DO PRECIOSÍSSIMO SANGUE COM AS SÚPLICAS A JESUS 

 

“Reza agora pelos sacerdotes e pelas suas grandes necesidades… “ 
1. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que se transviaram no caminho 
da sua missão, onde um dia entraram com amor e alegria, e hoje ficam em dúvida diante das dificuldades 
que encontram. Socorrei-os, tirai-lhes as dúvidas e mostrai-lhes a alegria de ser Vosso discípulo. Senhor 
Jesus, pela Vossa Dolorosa Paixão.  R – Tende misericórdia dos sacerdotes e do mundo in teiro! 
 

2. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que não imploram Graça e Luz 
para as suas dúvidas e tentações. Que não pedem perdão pelos seus pecados, e que não rezam por 
aqueles de que têm responsabilidade. Senhor, dai-lhes a graça da oração e da penitência. Glória ao Pai.                                         

 

3. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que se entregam exclusivamente 
às obras, que vivem no desejo do êxito, que se deixam embalar pelos louvores e descuidam de sua vida 
espiritual e da oração. Senhor, perdão, graça, luz e misericórdia para esses sacerdotes. R – Pelos 
infinitos méritos de Vossas Santas Chagas!  
 

4. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que se envaidecem do seu 
saber. Estudam muito, para mostrar cada vez mais sabedoria ao mundo, mas cujo saber está cheio de 
doutrinas falsas, que põem em dúvida a Vossa própria Palavra nas Escrituras, e assim geram a 
descrença nos filhos que lhes confiastes. Mostrai-lhes a Verdade, iluminai-lhes o caminho. Glória ao Pai.  
 

5. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes mundanizados, que apreciam as 
festas, as comodidades, os luxos e o dinheiro e se aproximam apenas das pessoas ricas, desprezando 
os pobres. Perdoai-lhes, Jesus, e mostrai-lhes o Vosso caminho de pobreza e humildade. Jesus, perdão 
e misericórdia para esses sacerdotes. R – Pelos infinitos méritos de Vossas Santas Chagas ! 

 

6. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que desprezam o trabalho 
humilde do confessionário, e o atendimento daqueles que os procuram na necessidade de um conselho. 
Que afastam e desprezam as almas aflitas, com palavras de aborrecimento e pressa, que afastam as 
pessoas da confissão, da qual eles próprios se afastam também. Iluminai-os, nós Vos pedimos, ajudai-os 
e tocai-os com o Vosso Amor. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

7. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que se deixam dominar pelos 
sentidos, pelas paixões e se deixam seduzir, e pelos que são eles próprios, a atrair e a seduzir com 
palavras de mel, com o Vosso Nome e o de Vossa Mãe, enganando a incautos e ingênuos, levando-os 
para o seu próprio pecado oculto. Perdão, para eles, Jesus. Perdoai e convertei-os.  Glória ao Pai..  
 

8. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que recusam a Vossa Cruz, e 
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atiram-na para os ombros dos irmãos, com manifestações de mau gênio ou de preguiça. Mostrai-lhes a 
sabedoria da Cruz, e enchei-os da Vossa paciência. Jesus, perdão e misericórdia para esses sacerdotes. 
R – Pelos infinitos méritos de Vossas Santas Chagas ! 
 

9. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que têm cargos de chefia, 
cargos de destaque, para que exerçam as suas funções com humildade, e delas não se envaideçam, 
mas as usem para Vos servir. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

10. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que são orientadores de grupos, 
para que lhes sejam dadas as graças necessárias para o bom desempenho do seu cargo, e a sua 
santificação pessoal.  Jesus, manso e humilde de Coração.  R – Fazei o coração dos sacerdotes 
semelhante ao Vosso Sagrado Coração! 

11. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão no ensino. Jesus, nós 
Vos imploramos, concedei-lhes a sabedoria e a ciência de que necessitam nas suas funções, aliadas a 
um grande amor por Vós, para o comunicarem aos seus alunos.  Jesus, manso e humilde de Coração.   
R – Fazei o coração dos sacerdotes semelhante ao Vo sso Sagrado Coração! 
 

12. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que usam os meios de 
comunicação, para que transmitam a Tua Verdadeira Sabedoria. Tu és sacerdote para sempre.  
R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  

 

13. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que são superiores de casas 
religiosas, para que transmitam o Vosso Amor a todos, e cresçam em santidade. Tu és sacerdote para 
sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

14. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão ligados a grandes 
obrigações pastorais, para que as exerçam com amor, na total entrega à Vossa Vontade. Enchei-os de 
sabedoria e de santidade, de luz e de fortaleza. Jesus, manso e humilde de Coração.   
R – Fazei o coração dos sacerdotes semelhante ao Vo sso Sagrado Coração!  

 

15. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes encarregados de pregar, para 
que lhes seja dada a Luz necessária aos bons frutos da sua missão. Tu és sacerdote para sempre.  
R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

16. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes envolvidos com assuntos 
administrativos. Acompanhai-os, Senhor, e enchei-os de Sabedoria. Jesus, manso e humilde de Coração.  
R – Fazei o coração dos sacerdotes semelhante ao Vo sso Sagrado Coração!  

 

17. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que chegaram ao fim do dia, e 
não tiveram uma hora para estar Convosco. Nós Vos imploramos, ide Vós ter com eles e tocai-lhes o 
coração com a Vossa  Graça e com o Vosso Amor, para que vejam que a Vossa companhia é melhor que 
tudo o mais. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

18. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que trabalham nos hospitais, 
para que lhes seja dada a graça de transmitir a Paz e a Esperança aos doentes, e comunicar o Vosso 
Amor a todos, principalmente aos que vão morrer. Pela Vossa Dolorosa Paixão. R - Tende Misericórdia 
de nós, dos agonizantes, dos sacerdotes e do mundo inteiro! 
 

19. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que andam de paróquia em 
paróquia, assoberbados de trabalho. Santificai, Senhor, as suas lides apostólicas, com as graças pelos 
seus trabalhos e canseiras.  Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
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20. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão doentes, e para os 
idosos. Concedei-lhes a graça de aproveitarem as suas dores e dificuldades, para crescerem em amor e 
santidade. Pela Vossa Dolorosa Paixão.  R - Tende misericórdia dos sacerdotes e do mundo in teiro!  
 

21. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que são vítimas de intrigas e 
calúnias. Dai-lhes forças para a sua cruz. Jesus, manso e humilde de Coração.  R – Fazei o coração 
dos sacerdotes semelhante ao Vosso Sagrado Coração!  
 

22. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão continuamente 
rodeados de pessoas, que os convencem de que eles são santos, e assim os cumulam de perigos, além 
de os fazerem perder tempo. Senhor, fazei que eles não Vos percam de vista. Tu és sacerdote para 
sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

23. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que sofrem tentações, que estão 
em trevas, que não veem mais o caminho reto que lhes ensinaste e não sabem mais o que fazer da sua 
vida, para que a luz, de que necessitam, lhes seja dada. Tenha piedade deles, Senhor. Tu és sacerdote 
para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec! 
 

24. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que já não têm a Verdadeira Fé, 
que se deixaram dominar por ideias falsas, e já não acreditam nos Sacramentos, não creem na Vossa 
presença Eucarística, e admitem as faltas de respeito e os abusos. Jesus, perdão para esses sacerdotes. 
Mostrai-lhes os seus erros. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

25. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que não seguem mais a Sã 
Doutrina e se afastam da Vossa Verdadeira Igreja. Suplicamo-Vos por eles, fazei-os voltar à obediência à 
Verdadeira Igreja. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

26. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão arrependidos de ter 
seguido o caminho do Sacerdócio, e, também, para os que estão tentando deixar este Santo Serviço. 
Nós Vos pedimos que lhes deis a Verdadeira Luz para verem o caminho, e que tenham Amor para não o 
deixarem. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

27. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que cederam às tentações, que 
Vos abandonaram, e agora andam errantes pelos caminhos do mundo. Nós Vos pedimos, para eles, a 
graça do arrependimento. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

28. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão arrependidos de Vos 
terem abandonado, mas não vêem possibilidade de mudar de vida, por causa das responsabilidades que 
assumiram. Nós Vos pedimos que os envolvais com a Vossa Misericórdia. Tu és sacerdote para sempre. 
R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

29. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que não se arrependem de Vos 
terem abandonado, e se gloriam da sua traição. Nós Vos pedimos, para eles, a graça do arrependimento 
e do perdão. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

30. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para aqueles sacerdotes que resistem com 
heroísmo, pelos que rezam e trabalham, pelos que cumprem o seu dever, pelos que procuram agradar-
Vos, e não ao mundo, para que perseverem nessa atitude, e avancem, cada vez mais, no caminho da 
santidade. Sede Vós próprio, Senhor, sempre a consolação e a alegria destes sacerdotes. Tu és 
sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  

 

31. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que se cansam e se esforçam 
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na sua missão, e que, por isso, sofrem muitas necessidades e perigos, para que sejam fortalecidos, cada 
vez mais, no seu ministério. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

32. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes falecidos, para que, pelo Vosso 
Sangue, sejam purificados e conduzidos ao Vosso Reino. Nós Vos suplicamos, concedei-lhes Senhor o 
descanso eterno. R – E a Luz Perpétua os alumiem!          
 

33. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... , como tesouro de graças, PARA  TODOS OS TEUS SACERDOTES, para que 
eles conduzam até Vós os filhos que lhes confiastes, e recebam finalmente a Coroa da Glória.  AMÉM! 
 

 

Senhor Jesus Cristo, atende estes nossos pedidos qu e aqui fizemos!  
(Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai ) 

 
SÚPLICA A JESUS:  Ó Jesus, Sumo e Eterno Sacerdote, guardai os Vossos padres sob a proteção do 
Vosso Sagrado Coração, para que nenhum mal lhes aconteça. Conservai imaculadas as suas mãos 
ungidas que tocam todos os dias o Vosso Sagrado Corpo. Sejam puros os seus lábios tintos do Vosso 
Sangue. Permaneçam seus corações livres do contágio mundano, selados que foram pela marca 
sublime do Vosso Sacerdócio. Que eles progridam na Fidelidade e no Amor. Concedei-lhes, juntamente 
com o poder de transformar o Pão e o Vinho, o poder de transformar os corações dos homens. 
Abençoai com abundantes frutos o seu apostolado, e recompensai-os com o prêmio da Vida Eterna. 
Amém! 
 

SÚPLICA A MARIA: Ó Maria, branco Lírio da Santíssima Trindade, pelo Coração do Vosso Dileto Filho, 
eu Vos suplico humildemente, oferecei ao Eterno Pai essas preciosas gotas de Sangue e Água que 
escorreram do Coração de Jesus, a fim de que Ele se digne mandar à Sua Igreja muitos sacerdotes 
santos e zelosos religiosos. Ó Maria, minha Mãe Dileta, suplico-Vos por todos os sofrimentos que 
tivestes na morte de Vosso Filho, oferecei ao Eterno Pai o Seu Precioso Sangue, pelos sacerdotes que 
sofrem no Purgatório. Assim seja 
 

INTERCESSÃO 
“Meu filho, Minha filha!“  
“Reza agora pelas pessoas que se recomendaram à tua oração. Reza por teus familiares, 
amigos e inimigos e também por aqueles que já te fizeram sofrer. Reza por todos os que 
necessitam de oração e por aqueles de que te lembras agora. Chama-os todos, 
espiritualmente, para junto de ti, pois Eu os abençoarei. Reza também pela Santa Igreja e pelas 
suas grandes necessidades. Lembra-te especialmente de Sua Santidade o Papa Bento XVI, do 
Papa Francisco e seu Colegiado, dos bispos, dos sacerdotes, dos diáconos, dos seminaristas, 
dos religiosos, consagrados e dos vocacionados. Pede também pelas almas do Purgatório, 
pelas almas da Mansão Pagã, pelos pecadores, pelos doentes, pelos agonizantes e pelos que 
sofrem. Pede ainda pelas tuas necessidades pessoais e por toda a humanidade.” 
  

      ( Esta oração deverá ser feita em voz alta e com a participação de todos ) 
 

 

Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  
nesta hora da Vossa Santa Paixão, sobre  ....... ( coloque aqui os teus pedidos ) 

 

Súplica final: 
Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos uma gota do Vo sso Preciosíssimo Sangue, nesta hora da 
Vossa Santa Paixão, sobre todos estes nossos pedido s que hoje aqui fizemos!  
( Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai ) 
 

BÊNÇÃO DE JESUS: 
“Ao terminar esta hora de amor e de reparação pede a Minha bênção, e tenha a certeza de que 
ela te será dada ... (faz aqui o teu pedido...) Agradeço-te e abençoo-te no fim desta hora e leva 
contigo as Minhas Graças e o Meu Amor, que te fará permanecer Comigo através das horas do 
teu sono, para, amanhã ao acordares, continuares Co migo durante todo o teu dia, e assim até o 
fim da tua vida, quando, finalmente, ficarás Comigo  para sempre” Amém! 
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Graças e louvores se deem a todo momento!                                                                                                           
A JESUS, MEU DEUS, O SANTÍSSIMO SACRAMENTO (3x) +  Glória ao Pai ... 

 

 

Mãos ensangüentadas de Jesus             Mãos que as crianças abençoaram           Mãos glorificadas de Jesus       
Mãos feridas lá na cruz                          Mãos que os pães multiplicaram               Mãos feridas lá na cruz              
Vem tocar em mim (3x)                           Vem tocar em mim (3x)                              Já tocou em mim (3x)               
Vem Senhor Jesus!                                   Vem Senhor Jesus!                                      Sim Senhor Jesus!  
 

Glória ao Pai....  
Bênção Final: 
Levante-se Deus, por intercessão da Virgem Maria, d e São Miguel Arcanjo e de toda a Milícia 
Celeste. Sejam dispersos Seus inimigos e fujam de S ua Face todos os que O odeiam!   
Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém 
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo... 

8 – OS FRUTOS QUE SE COLHEM  
 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém 
 

VINDE ESPÍRITO SANTO…   
 

D - Nós Vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui e em todas Vossas Igrejas que existem 
no mundo inteiro e Vos bendizemos!   R – Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo! 
 

EIS-ME AQUI, BOM E DULCÍSSIMO JESUS, de joelhos prostrado em Vossa presença eu Vos suplico 
com todo o fervor de minha alma, que Vos digneis gravar no meu coração os mais vivos sentimentos de 
fé, esperança e caridade, verdadeiro arrependimento de meus pecados e firme propósito de emenda, 
enquanto vou considerando com vivo afeto e dor, as Vossas cinco Chagas, tendo diante dos olhos 
aquilo que o profeta Davi já Vos fazia dizer, ó bom Jesus: “Transpassaram Minhas mãos e Meus pés 
e contaram todos os Meus ossos”.   Amém! 
 

ATO DE CONTRIÇÃO: Ó meu Jesus, crucificado por minha culpa, estou muito arrependido de ter 
feito pecado, pois ofendi a Vós que sois tão bom, e mereci ser castigado neste mundo e no outro, 
mas perdoai-me, Senhor, não quero mais pecar. Amém    
 
 

Graças e louvores se deem a todo momento!                                                                                    
A JESUS, MEU DEUS, O SANTÍSSIMO SACRAMENTO (3x) +  Glória ao Pai ... 

 

SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS,  Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua, 
Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. (3x) 
 
CONVITE 
Esta meditação da Paixão do Senhor, é em forma de um diálogo, entre JESUS e cada um de nós, 
porque JESUS quer entrar em contato pessoal conosco. O Salvador convida-nos a sermos crianças 
como Ele, a amar a Sua Mãe como Ele A amou, e a ser mos pequenos e humildes como Ele. 
Aprendamos com JESUS, e como Jesus  de Nazaré, a santificar a nossa vida familiar no d ia-a-dia 
e no nosso trabalho. Acompanhamo-Lo na Sua vida pública, pois as palavras das Suas pregações 
foram ditas também para nós.  
 

E sempre que ouvimos, ou lemos a Palavra de DEUS na  Sagrada Escritura, é Ele mesmo que 
toca o nosso coração.  Na sua paixão, o Senhor fez reparação e pediu perdã o a DEUS pelos 
nossos pecados. Convidou os Apóstolos a vigiar com Ele no Horto das Oliveiras, durante três 
amargas horas, mas eles não O entenderam, e adormec eram. 
 

DEUS continuou, e continua a chamar almas, para que tomem parte nos Seus sofrimentos. Quase 
nunca, a crise de fé foi tão profunda como hoje. Vemos como tem aumentado a falta de fé, o abuso 
da sexualidade, o aborto, o divórcio, o desespero, os suicídios, a soberba, as criticas à Igreja, os 
sacrilégios, a infidelidade de sacerdotes e almas consagradas.  
A situação do mundo é de fato penosíssima!   
 

O que é que ainda pode ajudar? Apenas a oração e o sacrificio!   
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As horas da Paixão do Senhor, são horas especiais, em que Jesus abre o Seu Coração, para 
conceder ao mundo, graças abundantes de conversão, luz e fortaleza.   Nós, também, estamos 
convidados a entrar no Horto das Oliveiras, para vi giar e orar em união com o Senhor .  
 

Este convite “Faz-Me companhía, na noite de quinta-feira” , significa: Adorar o Senhor ofendido, ter 
compaixão do Senhor que sofre, reparar  os nossos pecados e os do mundo inteiro, oferecer preces 
pelo Santo Padre, pelos Bispos, pelos Sacerdotes e pelo mundo inteiro, juntar forças, para suportar os 
nossos próprios sofrimentos, e alcançar graças para aqueles que estão longe de DEUS. 
 

Tomemos, portanto, a sério o convite do Senhor: “Vigiai e orai” , e o de Sua Mãe, que em Fátima, 
disse aos pastorinhos: “Rezai, rezai muito e fazei sacrifício pelos pecado res, porque não há 
quem se sacrifique e peça por eles”. Que muitas pessoas sejam tocadas pelo sofrimento do  
Senhor, despertem e se deixem inflamar do amor de J esus, que tanto nos ama, e é tão pouco 
amado .  
 (3x) Meu Jesus, perdão e misericórdia! R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 

 

INVOCAÇÃO A JESUS E MARIA 
Ó Salvador do mundo, ó amante das almas, ó Senhor, o mais digno objeto de nosso amor, Vós, por 
meio de Vossa Paixão, viestes a conquistar os nossos corações, testemunhando-lhes o imenso afeto 
que lhes tendes, consumando a redenção que a nós trouxe um mar de bênçãos, e a Vós um mar de 
penas e ignomínias. Foi por este motivo principalmente que instituístes o Santíssimo Sacramento do 
altar, para que nos lembrássemos continuamente de Vossa Paixão. E disse Paulo: “Assim, todas as 
vezes que comeis desse Pão e bebeis desse Cálice, lembrais a morte do Senhor, até que venha”.  
(1Cor 11,26) 
  

Com tais prodígios de amor já tendes conseguido que  inúmeras almas santas, abrasadas nas 
chamas de Vosso Amor, renunciassem a todos os bens da terra, para se dedicarem 
exclusivamente a amar tão somente a Vós, Amabilíssi mo Senhor. Fazei, pois, ó meu Jesus, que 
eu me recorde sempre de Vossa Paixão, e que, apesar  de miserável pecador, vencido finalmente 
por tantas finezas de Vosso amor, me resolva a amar -Vos e a dar-Vos com o meu pobre amor 
algumas provas de gratidão pelo excessivo amor que Vós, meu Deus e meu Salvador, me tendes 
demonstrado.  
 

Recordai-Vos, ó Jesus meu, que eu sou uma daquelas Vossas ovelhinhas, por cuja salvação viestes à 
terra sacrificar Vossa Vida Divina.  Eu sei que Vós, depois de me terdes remido com Vossa morte, não 
deixastes de me amar, e ainda me consagrais o mesmo amor que tínheis ao morrer por mim na Cruz. 
Não permitais que eu continue a viver ingrato para convosco, ó meu Deus, que tanto mereceis ser 
amado e tanto fizestes para ser de mim amado.  
 

E Vós, ó Santísima Virgem Maria, que tivestes tão g rande parte na Paixão de Vosso Filho, 
impetrai-me, pelos merecimentos de Vossas dores, a graça de experimentar um pouco daquela 
compaixão que sentistes na morte de Jesus, e obtend e-me uma centelha daquele Amor, que 
constituiu o martírio de Vosso Coração tão compassi vo. Suplico-vos, Senhor Jesus Cristo, que a 
força de Vosso amor, mais ardente que o fogo, e mai s doce que o mel, absorva a minha alma, a 
fim de que eu morra por amor de Vosso Amor, ó Vós q ue Vos dignastes morrer por Amor de meu 
amor . Amém. 
 
 

FRUTOS QUE SE COLHEM NA MEDITAÇÃO DA PAIXÃO DE JESU S CRISTO 
1. O amante das almas, nosso Amantíssimo Redentor, declarou que não teve outro fim, vindo à terra e 
fazendo-se homem, que acender o fogo do Santo Amor nos corações dos homens. “Eu vim trazer 
fogo à terra e que mais desejo senão que ele se ace nda?” (Lc 12,49).   
 

E, de fato, que belas chamas de caridade não acendeu ele em tantas almas, particularmente com os 
sofrimentos que teve de padecer na Sua morte, a fim de patentear-nos o Amor Imenso que nos dedica! 
Oh! quantos corações, sentindo-se felizes nas chagas de Jesus, como em fornalhas ardentes de amor, 
se deixaram inflamar de tal modo por Seu Amor, que não recusaram consagrar-lhe os bens, a vida e a 
si mesmos inteiramente, vencendo corajosamente todas as dificuldades que se lhes deparavam na 
observância da Divina Lei, por amor daquele Senhor que, sendo Deus, quis sofrer tanto por amor deles!  
 

Foi justamente este o conselho que nos deu o Apósto lo, para não desfalecermos, mas até 
corrermos expeditamente no caminho do céu:  “Considerai, pois, atentamente aquele que 
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suportou tal contradição dos pecadores contra a Sua  pessoa, para que vos não fatigueis, 
desfalecendo em vossos ânimos”  (Hb 12,3) 
 

2. Por isso, Santo Agostinho, ao contemplar Jesus t odo chagado na cruz, orava afetuosamente: 
“Escrevei, Senhor, Vossas Chagas em meu coração, pa ra que nelas eu leia a dor e o amor: a dor, 
para suportar por Vós todas as dores; o amor, para desprezar por Vós todos os amores”. 
Porque, tendo diante dos meus olhos a grande dor qu e Vós, meu Deus, sofrestes por mim, 
sofrerei pacientemente todas as penas que tiver de suportar, e à vista do Vosso amor, de que me 
destes prova na Cruz, eu não amarei nem poderei ama r senão a Vós. 
 

3. E de que fonte buscaram os santos, o ânimo e a força para sofrer os tormentos, o martírio e a morte, 
senão dos tormentos de Jesus crucificado?  São José de Leonissa , capuchinho, vendo que queriam 
atá-lo com cordas para uma operação dolorosa que o cirurgião devia fazer-lhe, tomou nas mãos o seu 
crucifixo e disse: Cordas? Que cordas! Eis aqui os meus laços. Este Senhor, pregado por meu amor 
com Suas dores, obriga-me a suportar qualquer tormento por Seu Amor. E dessa maneira suportou a 
operação sem se queixar, olhando para Jesus, que “como um cordeiro se calou diante do 
tosquiador e não abriu a Sua boca”  (Is 53,7).  

Quem mais poderá dizer que padece injustamente, ven do Jesus que “foi dilacerado por causa de 
nossos crimes?” Quem mais poderá recusar-se a obedecer, sob pretext o de qualquer incômodo, 
contemplando Jesus “feito obediente até à morte?” Quem poderá rejeitar as ignomínias, vendo 
Jesus tratado como louco, como rei de burla, como m alfeitor, esbofeteado, cuspido no rosto e 
suspenso num patíbulo infame? 
 

4. Quem, pois, poderá amar um outro objeto, além de Jesus, vendo-o morrer entre tantas dores e 
desprezos, a fim de conquistar o nosso amor? Um piedoso solitário rogava ao Senhor que lhe ensinasse 
o que deveria fazer para amá-lo perfeitamente. O Senhor revelou-lhe que, para chegar a seu perfeito 
amor, não havia exercício mais próprio que meditar freqüentemente na Sua Paixão.  
 

Queixava-se Santa Teresa amargamente de alguns livr os, que lhe haviam ensinado a deixar de 
meditar na Paixão de Jesus Cristo, porque isto pode ria servir de impedimento à contemplação da 
divindade. Pelo que a santa exclamava: “Ó Senhor de minha alma, ó meu bem, Jesus Crucifica do, 
não posso recordar-me dessa opinião, sem me julgar culpada de uma grande infidelidade”.  
 

Pois seria então possível que Vós, Senhor, fôsseis um impedimento para um bem maior? E donde me 
vieram todos os bens senão de Vós?” E em seguida ajuntava: “Eu vi que, para contentar a Deus e para 
que nos conceda grandes graças, ele quer que tudo passe pelas mãos dessa humanidade sacratíssima, 
na qual se compraz Sua Divina Majestade”. 
 

5. Por isso dizia o Pe. Baltazar Alvarez,  que o desconhecimento dos tesouros que possuímos em Jesus 
é a ruína dos cristãos, sendo por essa razão a Paixão de Jesus Cristo, sua meditação preferida e mais 
usada, considerando em Jesus especialmente três de Seus tormentos: a pobreza, o desprezo e as dores, 
e exortava os seus penitentes a meditar freqüentemente na Paixão do Redentor, afirmando que não 
julgassem ter feito progresso algum, se não chegassem a ter sempre impresso no coração a Jesus 
crucificado. 
 

6. Além disso, afirmava Santo Agostinho,  que vale mais uma só lágrima derramada em 
recordação da Paixão de Jesus, que uma peregrinação  a Jerusalém e um ano de jejum a pão e 
água. E na verdade, por que vosso amante Salvador p adeceu tanto, senão para que nisso 
pensássemos, e pensando nos inflamássemos no amor p ara com ele? “A caridade de Cristo nos 
constrange”,  diz São Paulo ( 2Cor 5,14).  
 

Jesus é amado por poucos, porque poucos são os que meditam nas penas que por nós sofreu; quem, 
porém, as medita a miúdo, não poderá viver sem amar a Jesus: sentir-se-á de tal maneira constrangido 
por Seu Amor, que não lhe será possível resistir e deixar de amar a um Deus tão amante, e que tanto 
sofreu para Se fazer amar. 
 

7. Ensina São Boaventura que, quem quiser crescer semp re de virtude em virtude, de graça em 
graça, medite sempre Jesus na Sua Paixão. E ajunta que não há exercício mais útil para fazer 
santa uma alma, do que considerar assiduamente os s ofrimentos de Jesus Cristo. 
 

8. Essa é a razão por que dizia o Apóstolo que não queria saber outra coisa senão Jesus, e Jesus 
Crucificado, isto é, o amor que ele nos testemunhou na cruz. “Não julgueis que eu sabia alguma coisa 
entre vós senão a Jesus Cristo, e, este crucificado”. (1 Cor 2,2).      
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E, na verdade, em que livros poderíamos aprender melhor a ciência dos santos, que é a ciência de amar 
a Deus, do que em Jesus Crucificado? O grande servo de Deus, Frei Bernardo de Corleone , 
capuchinho, não sabendo ler, queriam seus confrades ensinar-lhe. Ele, porém, foi primeiro aconselhar-se 
com seu crucifixo, e Jesus respondeu-lhe da cruz: “Que livro! Que ler! Eu sou o teu livro, no qual 
poderás sempre ler o Amor que Eu te consagro!” Oh! que grande assunto de meditação para toda a 
vida e para toda a eternidade: Um Deus morto por meu amor! 
 

9. Visitando uma vez Santo Tomás de Aquino a São Bo aventura, perguntou-lhe de que livro se 
havia servido para escrever tão belas coisas que ha via publicado. São Boaventura mostrou-lhe a 
imagem de Jesus crucificado, toda enegrecida pelos muitos beijos que lhe imprimira, dizendo-lhe: 
“Eis o meu livro, donde tiro tudo o que escrevo. El e ensinou-me o pouco que eu sei”.  
 

Todos os santos aprenderam a arte de amar a Deus, no estudo do crucifixo. Frei João de Alvérnia, todas 
as vezes que contemplava Jesus coberto de chagas, não podia conter as lágrimas. Frei Tiago de Todi, 
ouvindo ler a Paixão do Redentor, não só derramava abundantes lágrimas, mas prorrompia em soluços, 
oprimido pelo amor de que se sentia abrasado por seu Amado Senhor. 

 

10. São Francisco fez-se aquele grande serafim, pelo do ce estudo do crucifixo. Chorava tanto, ao 
meditar os sofrimentos de Jesus Cristo, que perdeu quase totalmente a vista. Uma vez 
encontraram-no chorando em altas vozes, e perguntar am-lhe a razão . “O que eu tenho? 
respondeu o santo, eu choro por causa dos sofriment os e das afrontas ocasionadas ao meu 
Senhor, e minha pena cresce e aumenta, vendo a ingr atidão dos homens que não o amam e dele 
se esquecem”.  
 

Todas as vezes que ouvia balir um cordeiro, sentia grande compaixão, pensando na morte de Jesus, 
Cordeiro imaculado, sacrificado na Cruz pelos pecados do mundo. Por isso, esse grande amante de 
Jesus nada recomendava com tanta solicitude a seus irmãos, como a meditação da Paixão de Jesus. 
 

11. Eis, portanto, o livro, Jesus Crucificado, que,  se for constantemente lido por nós, também nós 
aprenderemos, de um lado, temer o pecado, e nos abr asaremos em amor por um Deus tão amante, 
lendo em Suas Chagas a malícia do pecado, que reduz iu um Deus a sofrer uma morte tão amarga, 
para por nós satisfazer a justiça divina, e o amor que nos manifestou o Salvador, querendo sofrer 
tanto, para nos fazer compreender o quanto nos amav a. 
 

12. Supliquemos à Divina  Mãe Maria  que nos obtenha de Seu Filho a graça de entrarmos nessa fornalha 
de amor, onde ardem tantos corações, para que aí sejam destruídos nossos afetos terrenos, e possamos 
nos abrasar naquelas chamas bem-aventuradas, que fazem as almas santas na terra e bem-aventuradas 
no céu. 
 
OREMOS: Divino Salvador Jesus, que de Vosso Coração deixastes escapar esta queixa dolorosa: "Eu 
procurei consoladores, e não os achei", dignai-vos aceitar o pequeno tributo de nossas consolações, e 
assistir-nos tão poderosamente com o socorro de Vossa Graça que, para o futuro, fugindo cada vez mais 
de tudo o que Vos poderia desagradar, nos mostremos em tudo, por toda a parte e sempre, Vossos 
filhos, os mais fiéis e devotados.  Nós Vo-lo pedimos por Vós mesmo, que sendo Deus, com o Pai e o 
Espírito Santo, viveis e reinais nos séculos dos séculos. Amém  
 
ORAÇÃO REPARADORA AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO           
   

Divino Salvador Jesus! Dignai-vos baixar um olhar d e misericórdia sobre Vossos filhos, que, 
reunidos em um mesmo pensamento de Fé, Reparação e Amor, vêm chorar a Vossos pés suas 
infidelidades e a de seus irmãos, os pobres pecador es! Possamos nós, pelas promessas 
unânimes e solenes que vamos fazer, tocar o Vosso D ivino Coração, e dele alcançar misericórdia 
para o mundo infeliz e criminoso, e para todos aque les que não têm a felicidade de Vos amar! 
Daqui por diante, sim, todos nós Vo-lo prometemos:    
 

D - Do esquecimento e da ingratidão dos homens.  R - Nós Vos consolaremos, Senhor!  
Do abandono em que sois deixado no Santo Tabernáculo. R - Nós Vos consolaremos, Senhor! 
Dos crimes dos pecadores ,... Das blasfêmias que se vomitam contra Vós,...  
Das injúrias feitas à Vossa Divindade ,.. Dos sacrilégios com que se profana o Vosso Sacramento de 
Amor,… Das imodéstias e irreverências cometidas em Vossa p resença adorável ,...              
Da tibieza do maior número de Vossos filhos,... Do desprezo que se faz de Vossos convites cheios de  
Amor ,... Das infidelidades daqueles que se dizem Vossos amigos,...  
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Do abuso de Vossas Graças ,... De nossas próprias infidelidades,...  
Da incompreensível dureza de nossos corações ,... De nossa longa demora em Vos amar,...  
De nossa frouxidão em Vosso santo serviço ,... Da amarga tristeza em que sois abismado pela perda 
das almas,... Do Vosso longo esperar às portas de nossos corações ,...  
Das amargas repulsas de que sois saciado,... De Vossos suspiros de Amor ,…  
De Vossas lágrimas de Amor,... De Vosso cativeiro de Amor ,...  
De Vosso martírio de Amor,...  
R - Nós Vos consolaremos, Senhor!  
 
ADORAÇÃO  
“Agora, situa-te no lugar onde estou e onde entras: O Horto das Oliveiras. Observa o lugar e 
contempla-Me. Há no ar uma sensação de tristeza. Ajoelha-te, e adora com os Anjos ESTE que aqui 
está, para começar a SUA vigília de dor e que está a sofrer pelos vossos pecados. Conserva-te em 
adoração algum tempo. Podes rezar em voz alta as orações de adoração, mas também podes ficar 
na oração silenciosa.”                     
  

AÇÃO DE GRAÇAS  
“Agradece a graça que te faço em te chamar aqui, em permitir que Me faças companhia durante 
esta hora, em aceitar a reparação que Me vais oferecer. Agradece por ti e pelos teus irmãos que 
vão se beneficiar desta tua oração. Agradece o que Eu vou fazer em ti e no teu próximo, através de 
ti. Agradece o Amor, a Salvação que te ofereço, a Minha presença no meio de vós e o Meu 
Sacrifício de dor e de morte.” 
 
 

COMPANHIA REPARADORA   
“Mergulha-te agora Comigo em oração silenciosa. Se tens dificuldades, procura suporte naquilo 
que está sendo dito, em que te mostro o Meu sofrimento no Horto. Repete as Minhas palavras. 
Mergulha o sofrimento que tiveres, no Meu próprio sofrimento, na Minha solidão. Vê o aproximar 
dos pecados, de todos os pecados do mundo em todos os tempos, vê os teus próprios pecados. Vê 
como assumo cada um, mesmo os mais repugnantes e, assim, fico coberto de toda a lama e 
maldade do mundo, diante do Pai. Vê o suor de Sangue inundar o Meu rosto e todo o Meu 
corpo...Adora-Me nesta situação, em silêncio, e arrepende-te!”  
                .....(faz uma pausa, e ora com o coração)... 
Meu Jesus, perdão e misericórdia!  (3x) 
R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
 
 

SÚPLICA A NOSSA SENHORA PELOS SACERDOTES 
Mãe dolorosa, peço-Te pelo Teu sofrimento na morte do Teu Filho, que ofereças ao Pai Eterno o 
precioso Sangue que jorrou das chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo Crucificado, pelos pobres 
sacerdotes transviados, que se tornaram infiéis à sua sublime vocação, para que, quanto antes, voltem 
junto ao Bom Pastor. Amém! Ó Mãe, peço-Te também pelos sacerdotes que sofrem no Purgatório. 
Amém! 
] 

Ó Maria, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo e nossa M ãe, sob a Cruz do Vosso Filho Vos 
tornastes Mãe dos Apóstolos e com isto também Mãe d e todos os Sacerdotes. Vossa casa é a 
Igreja, Vossa mesa é o altar, Vossos servidores são  os Santos Anjos. Vosso Filho Jesus quando 
enviou o maná no deserto, quando realizou a multipl icação dos pães, quando nos ensinou a 
rezar o Pai Nosso, não tinha em mente somente o pão  material: Ele mesmo quer ser o pão de 
cada dia, o pão que nos alimenta.  Amém! 
 

E Vossos filhos, os Sacerdotes, transformam o pão e o vinho, como outrora fez o Senhor, quando disse:   
“Tomai... Isto é o Meu Corpo... Isto é o Meu Sangue .” Ó Mãe fidelíssima, cuidai da Vossa Casa, a 
Santa Igreja, e providenciai que sempre haja contínuo e ininterrupto fluxo de vocações para o 
sacerdócio, para que nunca nos falte o Pão cotidiano da Vida Eterna! E enviai os Vossos Anjos, para 
que santos sacerdotes sejam os guias destes jovens para o altar. Que os seminaristas saibam que há 
uma luta santa por Deus, para que a santa fé se conserve pura, e o bom Pastor é mais do que 
necessário ao Povo de Deus, pois o lobo já veio assaltar o rebanho. Amém  
D - Ó Maria, ao Vosso Coração confiamos todos os nossos Sacerdotes 
R - Guiai-os, guardai-os, protegei-os e salvai-os.  
D - Coração Eucarístico de Jesus, Modelo do Coração Sacerdotal!     
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R - Tende piedade de nós e dos sacerdotes! 
 

  
 

 “ESTE É O GRANDE TRABALHO DAS VOSSAS QUINTAS-FEIRA S: 
É UMA TAREFA MUITO IMPORTANTE QUE VOS CONFIO” 

“Rezai por todos os sacerdotes esta noite, sim rezai muito por eles, e, apesar de poderdes pedir por 
outras pessoas, rezai principalmente por eles, nas diversas situações de responsabilidade e de perigo 
em que se encontram. Pedi, aquí junto de MIm, por todos os sacerdotes, porque isso é muito importante 
para eles, e eu agradecer-vos-ei o que por eles vos esforçardes. Mas, chegai-vos para bem perto de 
Mim, porque além daquilo que espero de vós a respeito dos sacerdotes, há outros assuntos que, do 
Meu Horto de dor, vejo no vosso mundo, no mundo em que viveis agora. Isso quero também dizê-lo, em 
confidência aos vossos corações. Tereis coragem de ficar e de ouvir até o fim os motivos que Me levam 
a dizer: “A Minha Alma está triste até a morte”...” 
 

 

ORAÇÃO PELOS SACERDOTES PARA A ÚLTIMA HORA DO HORTO  DAS OLIVEIRAS 
OFERECIMENTO DAS GOTAS DO PRECIOSÍSSIMO SANGUE COM AS SÚPLICAS A JESUS 

 

“Reza agora pelos sacerdotes e pelas suas grandes necesidades… “ 
1. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que se transviaram no caminho 
da sua missão, onde um dia entraram com amor e alegria, e hoje ficam em dúvida diante das dificuldades 
que encontram. Socorrei-os, tirai-lhes as dúvidas e mostrai-lhes a alegria de ser Vosso discípulo. Senhor 
Jesus, pela Vossa Dolorosa Paixão.  R – Tende misericórdia dos sacerdotes e do mundo in teiro! 
 

2. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que não imploram Graça e Luz 
para as suas dúvidas e tentações. Que não pedem perdão pelos seus pecados, e que não rezam por 
aqueles de que têm responsabilidade. Senhor, dai-lhes a graça da oração e da penitência. Glória ao Pai.                                         

 

3. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que se entregam exclusivamente 
às obras, que vivem no desejo do êxito, que se deixam embalar pelos louvores e descuidam de sua vida 
espiritual e da oração. Senhor, perdão, graça, luz e misericórdia para esses sacerdotes. R – Pelos 
infinitos méritos de Vossas Santas Chagas!  
 

4. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que se envaidecem do seu 
saber. Estudam muito, para mostrar cada vez mais sabedoria ao mundo, mas cujo saber está cheio de 
doutrinas falsas, que põem em dúvida a Vossa própria Palavra nas Escrituras, e assim geram a 
descrença nos filhos que lhes confiastes. Mostrai-lhes a Verdade, iluminai-lhes o caminho. Glória ao Pai.  
 

5. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes mundanizados, que apreciam as 
festas, as comodidades, os luxos e o dinheiro e se aproximam apenas das pessoas ricas, desprezando 
os pobres. Perdoai-lhes, Jesus, e mostrai-lhes o Vosso caminho de pobreza e humildade. Jesus, perdão 
e misericórdia para esses sacerdotes. R – Pelos infinitos méritos de Vossas Santas Chagas ! 

 

6. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que desprezam o trabalho 
humilde do confessionário, e o atendimento daqueles que os procuram na necessidade de um conselho. 
Que afastam e desprezam as almas aflitas, com palavras de aborrecimento e pressa, que afastam as 
pessoas da confissão, da qual eles próprios se afastam também. Iluminai-os, nós Vos pedimos, ajudai-os 
e tocai-os com o Vosso Amor. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

7. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que se deixam dominar pelos 
sentidos, pelas paixões e se deixam seduzir, e pelos que são eles próprios, a atrair e a seduzir com 
palavras de mel, com o Vosso Nome e o de Vossa Mãe, enganando a incautos e ingênuos, levando-os 
para o seu próprio pecado oculto. Perdão, para eles, Jesus. Perdoai e convertei-os.  Glória ao Pai..  
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8. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que recusam a Vossa Cruz, e 
atiram-na para os ombros dos irmãos, com manifestações de mau gênio ou de preguiça. Mostrai-lhes a 
sabedoria da Cruz, e enchei-os da Vossa paciência. Jesus, perdão e misericórdia para esses sacerdotes. 
R – Pelos infinitos méritos de Vossas Santas Chagas ! 
 

9. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que têm cargos de chefia, 
cargos de destaque, para que exerçam as suas funções com humildade, e delas não se envaideçam, 
mas as usem para Vos servir. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

10. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que são orientadores de grupos, 
para que lhes sejam dadas as graças necessárias para o bom desempenho do seu cargo, e a sua 
santificação pessoal.  Jesus, manso e humilde de Coração.  R – Fazei o coração dos sacerdotes 
semelhante ao Vosso Sagrado Coração! 

11. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão no ensino. Jesus, nós 
Vos imploramos, concedei-lhes a sabedoria e a ciência de que necessitam nas suas funções, aliadas a 
um grande amor por Vós, para o comunicarem aos seus alunos.  Jesus, manso e humilde de Coração.   
R – Fazei o coração dos sacerdotes semelhante ao Vo sso Sagrado Coração! 
 

12. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que usam os meios de 
comunicação, para que transmitam a Tua Verdadeira Sabedoria. Tu és sacerdote para sempre.  
R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  

 

13. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que são superiores de casas 
religiosas, para que transmitam o Vosso Amor a todos, e cresçam em santidade. Tu és sacerdote para 
sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

14. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão ligados a grandes 
obrigações pastorais, para que as exerçam com amor, na total entrega à Vossa Vontade. Enchei-os de 
sabedoria e de santidade, de luz e de fortaleza. Jesus, manso e humilde de Coração.   
R – Fazei o coração dos sacerdotes semelhante ao Vo sso Sagrado Coração!  

 

15. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes encarregados de pregar, para 
que lhes seja dada a Luz necessária aos bons frutos da sua missão. Tu és sacerdote para sempre.  
R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

16. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes envolvidos com assuntos 
administrativos. Acompanhai-os, Senhor, e enchei-os de Sabedoria. Jesus, manso e humilde de Coração.  
R – Fazei o coração dos sacerdotes semelhante ao Vo sso Sagrado Coração!  

 

17. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que chegaram ao fim do dia, e 
não tiveram uma hora para estar Convosco. Nós Vos imploramos, ide Vós ter com eles e tocai-lhes o 
coração com a Vossa  Graça e com o Vosso Amor, para que vejam que a Vossa companhia é melhor que 
tudo o mais. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

18. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que trabalham nos hospitais, 
para que lhes seja dada a graça de transmitir a Paz e a Esperança aos doentes, e comunicar o Vosso 
Amor a todos, principalmente aos que vão morrer. Pela Vossa Dolorosa Paixão. R - Tende Misericórdia 
de nós, dos agonizantes, dos sacerdotes e do mundo inteiro! 
 

19. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que andam de paróquia em 
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paróquia, assoberbados de trabalho. Santificai, Senhor, as suas lides apostólicas, com as graças pelos 
seus trabalhos e canseiras.  Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

20. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão doentes, e para os 
idosos. Concedei-lhes a graça de aproveitarem as suas dores e dificuldades, para crescerem em amor e 
santidade. Pela Vossa Dolorosa Paixão.  R - Tende misericórdia dos sacerdotes e do mundo in teiro!  
 

21. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que são vítimas de intrigas e 
calúnias. Dai-lhes forças para a sua cruz. Jesus, manso e humilde de Coração.  R – Fazei o coração 
dos sacerdotes semelhante ao Vosso Sagrado Coração!  
 

22. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão continuamente 
rodeados de pessoas, que os convencem de que eles são santos, e assim os cumulam de perigos, além 
de os fazerem perder tempo. Senhor, fazei que eles não Vos percam de vista. Tu és sacerdote para 
sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

23. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que sofrem tentações, que estão 
em trevas, que não veem mais o caminho reto que lhes ensinaste e não sabem mais o que fazer da sua 
vida, para que a luz, de que necessitam, lhes seja dada. Tenha piedade deles, Senhor. Tu és sacerdote 
para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec! 
 

24. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que já não têm a Verdadeira Fé, 
que se deixaram dominar por ideias falsas, e já não acreditam nos Sacramentos, não creem na Vossa 
presença Eucarística, e admitem as faltas de respeito e os abusos. Jesus, perdão para esses sacerdotes. 
Mostrai-lhes os seus erros. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

25. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que não seguem mais a Sã 
Doutrina e se afastam da Vossa Verdadeira Igreja. Suplicamo-Vos por eles, fazei-os voltar à obediência à 
Verdadeira Igreja. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

26. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão arrependidos de ter 
seguido o caminho do Sacerdócio, e, também, para os que estão tentando deixar este Santo Serviço. 
Nós Vos pedimos que lhes deis a Verdadeira Luz para verem o caminho, e que tenham Amor para não o 
deixarem. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

27. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que cederam às tentações, que 
Vos abandonaram, e agora andam errantes pelos caminhos do mundo. Nós Vos pedimos, para eles, a 
graça do arrependimento. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

28. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão arrependidos de Vos 
terem abandonado, mas não vêem possibilidade de mudar de vida, por causa das responsabilidades que 
assumiram. Nós Vos pedimos que os envolvais com a Vossa Misericórdia. Tu és sacerdote para sempre. 
R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

29. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que não se arrependem de Vos 
terem abandonado, e se gloriam da sua traição. Nós Vos pedimos, para eles, a graça do arrependimento 
e do perdão. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

30. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para aqueles sacerdotes que resistem com 
heroísmo, pelos que rezam e trabalham, pelos que cumprem o seu dever, pelos que procuram agradar-
Vos, e não ao mundo, para que perseverem nessa atitude, e avancem, cada vez mais, no caminho da 
santidade. Sede Vós próprio, Senhor, sempre a consolação e a alegria destes sacerdotes. Tu és 
sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  

 



 75

31. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que se cansam e se esforçam 
na sua missão, e que, por isso, sofrem muitas necessidades e perigos, para que sejam fortalecidos, cada 
vez mais, no seu ministério. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

32. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes falecidos, para que, pelo Vosso 
Sangue, sejam purificados e conduzidos ao Vosso Reino. Nós Vos suplicamos, concedei-lhes Senhor o 
descanso eterno. R – E a Luz Perpétua os alumiem!          
 

33. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... , como tesouro de graças, PARA  TODOS OS TEUS SACERDOTES, para que 
eles conduzam até Vós os filhos que lhes confiastes, e recebam finalmente a Coroa da Glória.  AMÉM! 
 

 

Senhor Jesus Cristo, atende estes nossos pedidos qu e aqui fizemos!  
(Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai ) 

 
SÚPLICA A JESUS:  Ó Jesus, Sumo e Eterno Sacerdote, guardai os Vossos padres sob a proteção do 
Vosso Sagrado Coração, para que nenhum mal lhes aconteça. Conservai imaculadas as suas mãos 
ungidas que tocam todos os dias o Vosso Sagrado Corpo. Sejam puros os seus lábios tintos do Vosso 
Sangue. Permaneçam seus corações livres do contágio mundano, selados que foram pela marca 
sublime do Vosso Sacerdócio. Que eles progridam na Fidelidade e no Amor. Concedei-lhes, juntamente 
com o poder de transformar o Pão e o Vinho, o poder de transformar os corações dos homens. 
Abençoai com abundantes frutos o seu apostolado, e recompensai-os com o prêmio da Vida Eterna. 
Amém! 
 

SÚPLICA A MARIA: Ó Maria, branco Lírio da Santíssima Trindade, pelo Coração do Vosso Dileto Filho, 
eu Vos suplico humildemente, oferecei ao Eterno Pai essas preciosas gotas de Sangue e Água que 
escorreram do Coração de Jesus, a fim de que Ele se digne mandar à Sua Igreja muitos sacerdotes 
santos e zelosos religiosos. Ó Maria, minha Mãe Dileta, suplico-Vos por todos os sofrimentos que 
tivestes na morte de Vosso Filho, oferecei ao Eterno Pai o Seu Precioso Sangue, pelos sacerdotes que 
sofrem no Purgatório. Assim seja 
 

INTERCESSÃO 
“Meu filho, Minha filha!“  
“Reza agora pelas pessoas que se recomendaram à tua oração. Reza por teus familiares, 
amigos e inimigos e também por aqueles que já te fizeram sofrer. Reza por todos os que 
necessitam de oração e por aqueles de que te lembras agora. Chama-os todos, 
espiritualmente, para junto de ti, pois Eu os abençoarei. Reza também pela Santa Igreja e pelas 
suas grandes necessidades. Lembra-te especialmente de Sua Santidade o Papa Bento XVI, do 
Papa Francisco e seu Colegiado, dos bispos, dos sacerdotes, dos diáconos, dos seminaristas, 
dos religiosos, consagrados e dos vocacionados. Pede também pelas almas do Purgatório, 
pelas almas da Mansão Pagã, pelos pecadores, pelos doentes, pelos agonizantes e pelos que 
sofrem. Pede ainda pelas tuas necessidades pessoais e por toda a humanidade.” 
  

      ( Esta oração deverá ser feita em voz alta e com a participação de todos ) 
 

 

Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  
nesta hora da Vossa Santa Paixão, sobre  ....... ( coloque aqui os teus pedidos ) 

 

Súplica final: 
Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos uma gota do Vo sso Preciosíssimo Sangue, nesta hora da 
Vossa Santa Paixão, sobre todos estes nossos pedido s que hoje aqui fizemos!  
( Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai ) 
 

BÊNÇÃO DE JESUS: 
“Ao terminar esta hora de amor e de reparação pede a Minha bênção, e tenha a certeza de que 
ela te será dada ... (faz aqui o teu pedido...) Agradeço-te e abençoo-te no fim desta hora e leva 
contigo as Minhas Graças e o Meu Amor, que te fará permanecer Comigo através das horas do 
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teu sono, para, amanhã ao acordares, continuares Co migo durante todo o teu dia, e assim até o 
fim da tua vida, quando, finalmente, ficarás Comigo  para sempre” Amém! 
 

 

Graças e louvores se deem a todo momento!                                                                                    
A JESUS, MEU DEUS, O SANTÍSSIMO SACRAMENTO (3x) +  Glória ao Pai ... 

 

 

Mãos ensangüentadas de Jesus             Mãos que as crianças abençoaram           Mãos glorificadas de Jesus       
Mãos feridas lá na cruz                          Mãos que os pães multiplicaram               Mãos feridas lá na cruz              
Vem tocar em mim (3x)                           Vem tocar em mim (3x)                              Já tocou em mim (3x)               
Vem Senhor Jesus!                                   Vem Senhor Jesus!                                      Sim Senhor Jesus!  
 

Glória ao Pai....  
Bênção Final: 
Levante-se Deus, por intercessão da Virgem Maria, d e São Miguel Arcanjo e de toda a Milícia 
Celeste. Sejam dispersos Seus inimigos e fujam de S ua Face todos os que O odeiam!   
Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém 
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo... 

9 – A TRISTEZA DE JESUS 
 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém 
 

VINDE ESPÍRITO SANTO …   
 
 

ATO DE CONTRIÇÃO: Ó meu Jesus, crucificado por minha culpa, estou muito arrependido de ter feito 
pecado, pois ofendi a Vós que sois tão bom, e mereci ser castigado neste mundo e no outro, mas 
perdoai-me, Senhor, não quero mais pecar. Amém     
 

D - Nós Vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui e em todas Vossas Igrejas que existem  
no mundo inteiro e Vos bendizemos!   R – Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo! 
 
 

AMOROSÍSSIMO JESUS  e Senhor meu, eis-me aqui prostrado diante de Vossa Divina presença; com 
todas as minhas potências Vos adoro e desejo unir minha adoração com todas aquelas com que haveis 
sido, sois e sereis adorado por toda a eternidade. Adoro-Vos e reverencio-Vos, meu Divino Salvador, 
nesse Augustíssimo Sacramento de nossos altares, e Vos rogo que Vos digneis visitar espiritualmente 
esta minha pobre alma, dando-Vos ao mesmo tempo graças por esta Vossa Infinita Bondade. Amém 
 
 

Graças e louvores se deem a todo momento!                                                                                                           
A JESUS, MEU DEUS, O SANTÍSSIMO SACRAMENTO (3x) +  Glória ao Pai ... 

 

SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS,  Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua, 
Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. (3x) 
 

 

CONVITE 
Esta meditação da Paixão do Senhor, é em forma de um diálogo, entre JESUS e cada um de nós, 
porque JESUS quer entrar em contato pessoal conosco. O Salvador convida-nos a sermos crianças 
como Ele, a amar a Sua Mãe como Ele A amou, e a ser mos pequenos e humildes como Ele. 
Aprendamos com JESUS, e como Jesus  de Nazaré, a santificar a nossa vida familiar no d ia-a-dia 
e no nosso trabalho. Acompanhamo-Lo na Sua vida pública, pois as palavras das Suas pregações 
foram ditas também para nós.  
 

E sempre que ouvimos, ou lemos a Palavra de DEUS na  Sagrada Escritura, é Ele mesmo que 
toca o nosso coração.  Na sua paixão, o Senhor fez reparação e pediu perdã o a DEUS pelos 
nossos pecados. Convidou os Apóstolos a vigiar com Ele no Horto das Oliveiras, durante três 
amargas horas, mas eles não O entenderam, e adormec eram. 
 

DEUS continuou, e continua a chamar almas, para que tomem parte nos Seus sofrimentos. Quase 
nunca, a crise de fé foi tão profunda como hoje. Vemos como tem aumentado a falta de fé, o abuso 
da sexualidade, o aborto, o divórcio, o desespero, os suicídios, a soberba, as criticas à Igreja, os 
sacrilégios, a infidelidade de sacerdotes e almas consagradas.  
A situação do mundo é de fato penosíssima!   
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O que é que ainda pode ajudar? Apenas a oração e o sacrificio!   
As horas da Paixão do Senhor, são horas especiais, em que Jesus abre o Seu Coração, para 
conceder ao mundo, graças abundantes de conversão, luz e fortaleza.   Nós, também, estamos 
convidados a entrar no Horto das Oliveiras, para vi giar e orar em união com o Senhor .  
 

Este convite “Faz-Me companhía, na noite de quinta-feira” , significa:  
Adorar o Senhor ofendido, ter compaixão do Senhor que sofre, reparar  os nossos pecados e os do 
mundo inteiro, oferecer preces pelo Santo Padre, pelos Bispos, pelos Sacerdotes e pelo mundo inteiro, 
juntar forças, para suportar os nossos próprios sofrimentos, e alcançar graças para aqueles que estão 
longe de DEUS. 
 

Tomemos, portanto, a sério o convite do Senhor: “Vigiai e orai” , e o de Sua Mãe, que em Fátima, 
disse aos pastorinhos: “Rezai, rezai muito e fazei sacrifício pelos pecado res, porque não há 
quem se sacrifique e peça por eles”. Que muitas pessoas sejam tocadas pelo sofrimento do  
Senhor, despertem e se deixem inflamar do amor de J esus, que tanto nos ama, e é tão pouco 
amado .  (3x) Meu Jesus, perdão e misericórdia! R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 

Põe-te, agora, ó alma piedosa, na presença do teu Amantíssimo Salvador, e pensa naquela noite em 
que o Bom Jesus, depois de ter instituído a Sagrada Eucaristia para teu alimento, sai com os Apóstolos 
e se encaminha para o Horto das Oliveiras, a fim de dar começo àquela dolorosíssima Paixão, com a 
qual devia salvar o mundo. Aquele rosto divino, em que resplandeciam todas as graças e formosuras, 
cobre-se de Palidez mortal, reflexo da grande e profunda tristeza que lhe aniquila a alma, tristeza que o 
Bom Jesus manifesta por Suas próprias Palavras.  
 

O aflito Jesus volve a ti o Seu olhar, como para te  dizer: “Ó alma querida, que tantas amarguras 
me custaste, permanece Comigo ao menos uma hora, e vê se há dor igual à Minha dor! 
Considera como que na noite da Minha agonia, debald e procurei alguém que Me consolasse, e 
não o achei ”.  
 

Meu adorável Jesus, poderá haver criatura tão ingrata e de coração tão endurecido, que se recuse a 
passar uma hora em Vossa companhia, recordando aqueles mistérios de imensa dor e incomparável 
Amor, que se cumpriram nas trevas da noite de Vossa Paixão no jardim das oliveiras? Meu Bom Jesus, 
eis-me aqui Convosco. Dignai-Vos fazer-me compreender a crueldade dos Vossos sofrimentos, e o 
excesso de Amor que Vos levou a Vos imolardes como vítima dos meus pecados e de todos os 
homens. 
 

A TRISTEZA DE JESUS 
“A minha alma está  triste até a morte.” (Mt 26,38) 

Não há sofrimento que se possa comparar com os da hora da morte. Por isso o nosso Salvador, que é a 
verdade infalível, para nos fazer compreender a dor excessiva que O oprimiu na entrada do Horto, 
declara que sua alma está submersa numa tristeza mortal, isto é, que a dor que sofre é tão grande, que 
lhe pudera causar a morte. Encaminha-se depois para o Horto das Oliveiras e, chegando ao lugar onde 
costumava passar as noites em oração, exorta seus fiéis discípulos que levara Consigo, para serem 
testemunhas de Suas amarguras, a velarem e rezarem juntamente com Ele...   
 

E afastando-se à distância de um tiro de pedra, pro stra-se ante a Majestade de Seu Pai, e dá 
começo à oração mais generosa que já se fez neste m undo.  A primeira causa da tristeza de 
Jesus no jardim foi à vista do horrendo acúmulo de tormentos e de opróbrios que em breve se 
deveriam arremessar sobre Ele, como as ondas bravia s de um mar agitado pela fúria da 
tempestade. Com efeito, apenas se afasta de seus qu eridos discípulos, apresentam-se-lhe ao 
pensamento todas as horríveis cenas de dor e de san gue de Sua Sagrada Paixão: traições, 
ironias, irrisões, calúnias...  
 

Ainda mais: uma cruel flagelação, com grande número de açoites, que Suas carnes dilaceradas cairão 
aos pedaços, até se Lhe descobrirem os ossos! Mas não basta. Pungentes espinhos hão de atormentar 
até a morte Sua Sagrada Fronte! Prevê ainda as bofetadas, escarros e maus tratos! Mais: há de sofrer a 
infâmia de uma condenação injusta, e será escarnecido pelos magnatas de sua nação e pelo povo.  
 

Depois, desfalecido por tantos sofrimentos, arrasta r-se-á até o monte do sacrifício, carregando 
aos ombros chagados a Cruz, a cujo peso sucumbirá m uitas vezes. Beberá o amargoso fel, será 
despido diante de uma multidão insolente, pregar-se -ão Suas mãos e Seus pés, e daqueles 
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cravos ficará pendendo três horas, suspenso entre o  Céu e a terra, para expiar, num abismo de 
sofrimentos, as iniquidades do gênero humano!  
 

Ainda não é tudo. A esses inumeráveis e atrozes tormentos acrescerão os mais amargos escárnios, os 
insultos e as provocações! Depois, a sede ardente, torturante, aumentada mais ainda pelo vinagre! O 
abandono do Pai... a dor imensa de Sua Mãe diletíssima e a horrível e pavorosa morte!  
 

Alma remida, filha das penas atrozes de Jesus, cons idera o teu Salvador abismado em um 
oceano de dores, e tudo isso por teu amor, para te salvar, para te levar Consigo ao Paraíso. 
Jesus, oprimido por tanta angústia, procura os seus  três discípulos, aos quais recomendara que 
velassem e rezassem, mas encontra-os dormindo. Nem uma palavra de conforto, nem um 
sentimento de compaixão para com Jesus Agonizante!  
 

Na amargura desse abandono, Jesus a ti se dirige, ó alma piedosa, para ver se encontra em teu 
coração um pouco de afeto, de compaixão, de gratidão... E não terás uma palavra de conforto para o 
Bom Jesus? Se estivesses ao Seu lado na noite de sua agonia, que Ihe dirias? Ah! Abre-Lhe o teu 
coração e faze o que então farias, o que muito lhe agradará, pois Jesus aceita sempre com a mesma 
complacência as demonstrações de afeto dos corações dos Seus filhos fiéis. (......Pausa para 
meditação..... )  Meu Jesus, perdão e Misericórdia.  R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 

JESUS GEME SOB O PESO DAS INIQUIDADES HUMANAS 
 

Nas trevas da noite e no abandono por parte dos seus queridos discípulos, já passou Jesus uma longa 
e penosa hora de sofrimentos. A visão nitidíssima dos cruéis tormentos que O esperam, enche de terror 
e de angústia Sua alma bendita. Mais enorme ainda lhe parece o peso de Sua missão de Salvador do 
mundo. Vê já chegado o tempo de Sua imolação. O Céu, a terra e o inferno conjuram contra Ele. Há de 
sustentar, pois, uma grande luta: todos os ataques contra Ele se dirigem. E que faz Jesus? Empalidece, 
treme e humildemente recorre ao Pai, exclamando: "Pai, se é possível, afasta de Mim este cálice". 
  

Qual será a resposta a essa humilde prece do Filho de Deus? Nenhuma. O Céu não responde ao 
pobre Jesus! Pois Jesus quer sofrer mais esta pena,  para nos implorar uma perseverança 
humilde na oração e uma confiança constante, mesmo quando o Céu parece não atender às 
nossas súplicas. Ah! Meu bom Jesus, não há pena que  não quisésseis sofrer para nosso 
conforto e para nosso exemplo. Acompanha, porém, ó alma piedosa, o teu Jesus que, levado 
pelo amor para contigo, avança ainda mais no caminh o da dor.  
 

A série horrível de todos os crimes, de todas as perversidades dos filhos de Adão apresentam-se-lhe ao 
pensamento e dilaceram-lhe a alma. E já se vê sobrecarregado de todas essas abominações: e, assim, 
coberto dessas imundícies, há de comparecer ante os olhos puríssimos de Seu Pai. Não é possível que 
a inteligência humana possa compreender, nem tão pouco imaginar o horrível tormento que sofreu 
então a bendita e inocentíssima alma de Jesus. Disso piedosamente já Ele se queixara, dizendo pela 
boca do profeta: "Sobre as minhas costas trabalharam os pecadores!” . Ó como está o querido 
Salvador oprimido sob o peso de tantos pecados!  
 

Mas o Divino Cordeiro, que está para ser imolado à justiça divina, tão ofendida pelos homens, depois 
de satisfazer as iniquidades humanas, imolando Sua preciosa vida num patíbulo para tirar os 
pecados do mundo, poderá, ao menos, esperar que os homens, reconhecidos por tantos benefícios, 
estejam dispostos a abandonar o pecado e permanecer  fiéis Àquele que com tantas penas os livrou 
da morte eterna? Ah! Provera que assim fosse, pobre  Jesus.  
 

Entretanto, um quadro ainda mais horrível aparece ante o Seu Divino olhar. Vê, depois de ter remido com 
tantos sofrimentos a humanidade e de ter lavado a terra com Seu Sangue Precioso, depois de ter infundido 
em Seus filhos o Divino Espírito Santo e de ter transformado a terra em um Paraíso de graças na adorável 
Eucaristia, ah! depois de tantos excessos de caridade, vê, ainda reinar no mundo o pecado!  
 

Vê conculcada Sua Santa Lei, Sua Igreja perseguida,  caluniados seus ministros, abandonadas as 
Suas graças, o Seu Amor desprezado e, chorando, exc lama: “Para que derramar todo o Meu 
Sangue? “ Para que morrer entre os tormentos de um patíbulo, se depois os homens, ingratos a 
tantos benefícios, hão de continuar sempre a se ent regar ao demônio e à perdição eterna? 
Quando acabará no mundo o reino do pecado?  
 

Aqui o bom Jesus lança um olhar a todos os séculos do porvir e, em cada século, em cada ano, vê 
pecados. Pecados em cada dia, pecados em cada momento! E o peso de todos esses pecados sempre 
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mais o oprime e lhe faz repetir: “Sobre as minhas costas trabalharam os pecadores; p rolongaram a 
sua iniquidade”. (Salmo 128, 3).  
 

Ó minha alma, também estarias tu entre o número daq ueles que, aumentando a cadeia dos 
pecados e adiando sempre, indeterminadamente, a con versão prometida, arrancam do coração 
agonizante de Jesus aquele lamento cheio de tão jus ta dor? Ó como é horrendo o pecado, 
depois que um Deus derramou todo o Seu Sangue, para  o destruir!  Ó como é abominável o 
pecado, em almas já lavadas por aquele Sangue Divin o! Em almas unidas pela Santíssima 
Eucaristia ao Coração de Jesus!  
 

Ó aflitíssimo Salvador, toda a razão tendes de Vos queixar e de chorar! Mas, se Jesus com tanta razão 
se queixa dos pecados de Seus filhos em geral, quanto não sofrerá pelos pecados dos Seus mais 
queridos, isto é, das almas que lhe são consagradas? Almas diletas, exclama o Redentor, almas da 
minha paz, isto é, almas que sois as amigas íntimas do Meu Coração, almas que viveis em Minha casa, 
almas que comeis Meu Pão, almas que vos alimentais à Minha Mesa, por que Me transpassais o 
Coração com o pecado?  
 

Povo do meu coração, que é que vos fiz? Em que vos magoei? Mitiguei-vos a sede com as águas 
celestiais da Minha Graça, e dais-me em troca vinagre e fel! Saciei-vos a fome com o precioso maná de 
Minha Carne, retribuís-me com bofetadas e flagelos! Povo meu, que é que vos fiz? Em que vos 
contristei? Eu vos preparei no Céu um trono, e vós me apresentais um patíbulo! Ó almas queridas, 
diletas do Meu Coração, que podia Eu fazer por vós, que o não tenha feito? "Que coisa há que Eu 
devesse fazer à minha vinha, que lhe não tenha feito? “ (Is 5, 4). E em troca de tanto Amor, procurais-
Me tribulações e espinhos!” ( ...Pausa para meditação...) 
 
OFERECIMENTO  
1. Pai Santo, que tanto amastes o mundo, a ponto de  sacrificardes o Vosso Filho humanado, eu 
Vos agradeço, em nome de todos os Vossos filhos rem idos, por este ato de Vossa Infinita 
Caridade, e Vos ofereço a santidade perfeitíssima e  todos os merecimentos do Vosso Filho 
Unigênito.  (Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai) 
 

2. Pai Santo, que, para nos livrar da perdição eterna, acumulastes, sobre a adorável humanidade do 
Vosso Filho Unigênito, o peso formidável de todas as nossas iniquidades, eu Vos ofereço as agonias de 
Jesus no Getsêmani, suplicando-Vos que me concedais gozar o fruto de suas horríveis penas, por toda 
a eternidade. (Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai) 
 

3. Pai Santo, que, para reconciliar a culpada human idade com Vossa Divina Majestade, 
submetestes a uma inexorável justiça o Vosso Filho Unigênito, que foi obrigado a carregar nos 
Seus inocentes ombros todas as penas devidas às nos sas culpas, ofereço-Vos a submissão 
amorosa de Jesus no Horto, suplicando-Vos me conced ais a graça da conversão e salvação de 
todos os pecadores. (Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai) 
 

4. Por que não poderia eu, ó meu aflito Salvador, oferecer-Vos, em troca do Vosso Infinito Amor, o meu 
coração e os de todos os homens, inflamados de ardentíssima caridade? Mui compungido pela minha 
frieza, ofereço-Vos, ó Bom Jesus, os desejos ardentes com que os antigos patriarcas e profetas 
suspiraram pela Vossa vinda, e o santo zelo com que os Vossos Apóstolos levaram o Vosso Nome por 
toda a Terra. (Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai) 
 

5. Ofereço-Vos, ó meu atormentado Redentor, a perfe ita e terníssima compaixão que teve de 
Vossos sofrimentos Vossa Mãe Imaculada, a Virgem da s Dores, e a perfeitíssima gratidão com 
que ela, em nome de todo o gênero humano, Vos agrad eceu, Vos louvou e Vos bendisse pelo 
benefício infinito da Redenção. (Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai) 
 

6. Meu agonizante Jesus, não podendo eu, mesquinha criatura, dar-Vos como desejara, algum conforto 
em tantas amarguras, ofereço-Vos a inexcedível alegria com que a adorável Trindade, juntamente com 
todos os anjos do Céu, aplaudiu a grandiosa obra da Redenção, por Vós dolorosa e amorosamente 
consumada; e suplico-Vos, também, que façais compreender a todos os Vossos filhos, remidos com o 
Vosso Sangue, este mistério de Infinita Caridade. (Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai) 
 

AMAR-VOS PARA SEMPRE 
Mais um olhar ao Teu Jesus, ó alma, filha do seu amor e das suas dores. As longas horas da agonia no 
Getsêmani já se passaram, para dar lugar a uma série interminável de tormentos e às últimas três horas 
da agonia sobre o patíbulo. Eis Judas, que vem para trair o seu Mestre, e Jesus vai-lhe ao encontro, 
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qual Manso Cordeiro. Ah! Meu Jesus, terei de Vos ver nos braços de um traidor? Ah! Não! Vinde aos 
meus braços ou, antes, ao meu coração, ó bom Jesus, pois eu não quero ofender-Vos jamais, e sim 
amar-Vos para sempre. Amém 
 

ADORAÇÃO  
“Agora, situa-te no lugar onde estou e onde entras: O Horto das Oliveiras. Observa o lugar e 
contempla-Me. Há no ar uma sensação de tristeza. Ajoelha-te, e adora com os Anjos ESTE que 
aqui está, para começar a Sua vigília de dor e que está a sofrer pelos vossos pecados. Conserva-te 
em adoração algum tempo. Podes rezar em voz alta as orações de adoração, mas também podes 
ficar na oração silenciosa.”                     
 

AÇÃO DE GRAÇAS  
“Agradece a graça que te faço em te chamar aqui, em permitir que Me faças companhia durante 
esta hora, em aceitar a reparação que Me vais oferecer. Agradece por ti e pelos teus irmãos que 
vão se beneficiar desta tua oração. Agradece o que Eu vou fazer em ti e no teu próximo, através de 
ti. Agradece o Amor, a Salvação que te ofereço, a Minha presença no meio de vós e o Meu 
Sacrifício de dor e de morte.” 

COMPANHIA REPARADORA   
“Mergulha-te agora Comigo em oração silenciosa. Se tens dificuldades, procura suporte naquilo 
que está sendo dito, em que te mostro o Meu sofrimento no Horto. Repete as Minhas palavras. 
Mergulha o sofrimento que tiveres, no Meu próprio sofrimento, na Minha solidão. Vê o aproximar 
dos pecados, de todos os pecados do mundo em todos os tempos, vê os teus próprios pecados. Vê 
como assumo cada um, mesmo os mais repugnantes e, assim, fico coberto de toda a lama e 
maldade do mundo, diante do Pai. Vê o suor de Sangue inundar o Meu rosto e todo o Meu corpo... 
Adora-Me nesta situação, em silêncio, e arrepende-te!”  ..... (faz uma pausa, e ora com o coração)... 
Meu Jesus, perdão e misericórdia!  R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
 

“PEDE PERDÃO PARA O MUNDO , e podes ir dizendo os pecados pelos quais pedes perdão.  Vê-Me 
buscar companhia nos Meus discípulos, e não a encontrar. Mergulha aqui os teus desencantos, 
desilusões e abandonos... Faz propósitos de mais amor por Mim, de mais companhia, e de mais amor 
aos irmãos.”             (faz uma pausa, e ora com o coração)...      
Meu Jesus, perdão e misericórdia!  R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
 

“OLHA-ME NOS MEUS SACRÁRIOS , SOZINHO, FECHADO, OLHADO SEM AMOR, TRATADO SEM 
RESPEITO, ULTRAJADO EM COMUNHÕES SACRÍLEGAS . No horto, vi essas situações e sofri 
aflições, por causa daquilo que Me fariam. O que Me fazem agora, senti-o naquele momento. É por isso 
que é preciso, agora, a reparação dos filhos, que neste Horto, hoje Me fazem companhia. Agradece-Me, 
por ter ficado convosco. Pede perdão por aqueles que não Me adoram, não Me respeitam e que Me 
ultrajam. Reza por esses irmãos, e adora-Me tu por eles.”   
                               (faz uma pausa, e ora com o coração) ... 
Meu Jesus, perdão e misericórdia!  R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas!          
 

“Continua Comigo. Fala-Me no teu coração. Deixa-o e xpandir para Mim e por Mim. Se preferes, 
fica calado, contemplando-Me, ou dizendo, simplesme nte, que Me ama. Mesmo que não 
soubesses dizer mais nada, apenas isto Me bastava.”   
 
SÚPLICA A NOSSA SENHORA PELOS SACERDOTES 
Mãe dolorosa, peço-Te pelo Teu sofrimento na morte do Teu Filho, que ofereças ao Pai Eterno o 
precioso Sangue que jorrou das chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo Crucificado, pelos pobres 
sacerdotes transviados, que se tornaram infiéis à sua sublime vocação, para que, quanto antes, voltem 
junto ao Bom Pastor. Amém! Ó Mãe, peço-Te também pelos sacerdotes que sofrem no Purgatório. 
Amém 
Ó Maria, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo e nossa M ãe, sob a Cruz do Vosso Filho Vos 
tornastes Mãe dos Apóstolos e com isto também Mãe d e todos os Sacerdotes. Vossa casa é a 
Igreja, Vossa mesa é o altar, Vossos servidores são  os Santos Anjos. Vosso Filho Jesus quando 
enviou o maná no deserto, quando realizou a multipl icação dos pães, quando nos ensinou a 
rezar o Pai Nosso, não tinha em mente somente o pão  material: Ele mesmo quer ser o pão de 
cada dia, o pão que nos alimenta.  Amém 
D - Ó Maria, ao Vosso Coração confiamos todos os nossos Sacerdotes 
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R - Guiai-os, guardai-os, protegei-os e salvai-os.  
D - Coração Eucarístico de Jesus, Modelo do Coração Sacerdotal!     
R - Tende piedade de nós e dos sacerdotes! 
 

 
 

“ESTE É O GRANDE TRABALHO DAS VOSSAS QUINTAS-FEIRAS : 
É UMA TAREFA MUITO IMPORTANTE QUE VOS CONFIO” 

“Rezai por todos os sacerdotes esta noite, sim rezai muito por eles, e, apesar de poderdes pedir por 
outras pessoas, rezai principalmente por eles, nas diversas situações de responsabilidade e de perigo 
em que se encontram. Pedi, aquí junto de MIm, por todos os sacerdotes, porque isso é muito importante 
para eles, e eu agradecer-vos-ei o que por eles vos esforçardes. Mas, chegai-vos para bem perto de 
Mim, porque além daquilo que espero de vós a respeito dos sacerdotes, há outros assuntos que, do 
Meu Horto de dor, vejo no vosso mundo, no mundo em que viveis agora. Isso quero também dizê-lo, em 
confidência aos vossos corações. Tereis coragem de ficar e de ouvir até o fim os motivos que Me levam 
a dizer: “A Minha Alma está triste até a morte”...” 
 

 

ORAÇÃO PELOS SACERDOTES PARA A ÚLTIMA HORA DO HORTO  DAS OLIVEIRAS 
OFERECIMENTO DAS GOTAS DO PRECIOSÍSSIMO SANGUE COM AS SÚPLICAS A JESUS 

 

“Reza agora pelos sacerdotes e pelas suas grandes necesidades… “ 
1. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que se transviaram no caminho 
da sua missão, onde um dia entraram com amor e alegria, e hoje ficam em dúvida diante das dificuldades 
que encontram. Socorrei-os, tirai-lhes as dúvidas e mostrai-lhes a alegria de ser Vosso discípulo. Senhor 
Jesus, pela Vossa Dolorosa Paixão.  R – Tende misericórdia dos sacerdotes e do mundo in teiro! 
 

2. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que não imploram Graça e Luz 
para as suas dúvidas e tentações. Que não pedem perdão pelos seus pecados, e que não rezam por 
aqueles de que têm responsabilidade. Senhor, dai-lhes a graça da oração e da penitência. Glória ao Pai.                                         

 

3. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que se entregam exclusivamente 
às obras, que vivem no desejo do êxito, que se deixam embalar pelos louvores e descuidam de sua vida 
espiritual e da oração. Senhor, perdão, graça, luz e misericórdia para esses sacerdotes. R – Pelos 
infinitos méritos de Vossas Santas Chagas!  
 

4. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que se envaidecem do seu 
saber. Estudam muito, para mostrar cada vez mais sabedoria ao mundo, mas cujo saber está cheio de 
doutrinas falsas, que põem em dúvida a Vossa própria Palavra nas Escrituras, e assim geram a 
descrença nos filhos que lhes confiastes. Mostrai-lhes a Verdade, iluminai-lhes o caminho. Glória ao Pai.  
 

5. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes mundanizados, que apreciam as 
festas, as comodidades, os luxos e o dinheiro e se aproximam apenas das pessoas ricas, desprezando 
os pobres. Perdoai-lhes, Jesus, e mostrai-lhes o Vosso caminho de pobreza e humildade. Jesus, perdão 
e misericórdia para esses sacerdotes. R – Pelos infinitos méritos de Vossas Santas Chagas ! 

 

6. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que desprezam o trabalho 
humilde do confessionário, e o atendimento daqueles que os procuram na necessidade de um conselho. 
Que afastam e desprezam as almas aflitas, com palavras de aborrecimento e pressa, que afastam as 
pessoas da confissão, da qual eles próprios se afastam também. Iluminai-os, nós Vos pedimos, ajudai-os 
e tocai-os com o Vosso Amor. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

7. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que se deixam dominar pelos 
sentidos, pelas paixões e se deixam seduzir, e pelos que são eles próprios, a atrair e a seduzir com 
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palavras de mel, com o Vosso Nome e o de Vossa Mãe, enganando a incautos e ingênuos, levando-os 
para o seu próprio pecado oculto. Perdão, para eles, Jesus. Perdoai e convertei-os.  Glória ao Pai..  
 

8. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que recusam a Vossa Cruz, e 
atiram-na para os ombros dos irmãos, com manifestações de mau gênio ou de preguiça. Mostrai-lhes a 
sabedoria da Cruz, e enchei-os da Vossa paciência. Jesus, perdão e misericórdia para esses sacerdotes. 
R – Pelos infinitos méritos de Vossas Santas Chagas ! 
 

9. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que têm cargos de chefia, 
cargos de destaque, para que exerçam as suas funções com humildade, e delas não se envaideçam, 
mas as usem para Vos servir. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

10. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que são orientadores de grupos, 
para que lhes sejam dadas as graças necessárias para o bom desempenho do seu cargo, e a sua 
santificação pessoal.  Jesus, manso e humilde de Coração.  R – Fazei o coração dos sacerdotes 
semelhante ao Vosso Sagrado Coração! 

11. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão no ensino. Jesus, nós 
Vos imploramos, concedei-lhes a sabedoria e a ciência de que necessitam nas suas funções, aliadas a 
um grande amor por Vós, para o comunicarem aos seus alunos.  Jesus, manso e humilde de Coração.   
R – Fazei o coração dos sacerdotes semelhante ao Vo sso Sagrado Coração! 
 

12. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que usam os meios de 
comunicação, para que transmitam a Tua Verdadeira Sabedoria. Tu és sacerdote para sempre.  
R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  

 

13. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que são superiores de casas 
religiosas, para que transmitam o Vosso Amor a todos, e cresçam em santidade. Tu és sacerdote para 
sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

14. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão ligados a grandes 
obrigações pastorais, para que as exerçam com amor, na total entrega à Vossa Vontade. Enchei-os de 
sabedoria e de santidade, de luz e de fortaleza. Jesus, manso e humilde de Coração.   
R – Fazei o coração dos sacerdotes semelhante ao Vo sso Sagrado Coração!  

 

15. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes encarregados de pregar, para 
que lhes seja dada a Luz necessária aos bons frutos da sua missão. Tu és sacerdote para sempre.  
R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

16. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes envolvidos com assuntos 
administrativos. Acompanhai-os, Senhor, e enchei-os de Sabedoria. Jesus, manso e humilde de Coração.  
R – Fazei o coração dos sacerdotes semelhante ao Vo sso Sagrado Coração!  

 

17. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que chegaram ao fim do dia, e 
não tiveram uma hora para estar Convosco. Nós Vos imploramos, ide Vós ter com eles e tocai-lhes o 
coração com a Vossa  Graça e com o Vosso Amor, para que vejam que a Vossa companhia é melhor que 
tudo o mais. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

18. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que trabalham nos hospitais, 
para que lhes seja dada a graça de transmitir a Paz e a Esperança aos doentes, e comunicar o Vosso 
Amor a todos, principalmente aos que vão morrer. Pela Vossa Dolorosa Paixão. R - Tende Misericórdia 
de nós, dos agonizantes, dos sacerdotes e do mundo inteiro! 
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19. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que andam de paróquia em 
paróquia, assoberbados de trabalho. Santificai, Senhor, as suas lides apostólicas, com as graças pelos 
seus trabalhos e canseiras.  Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

20. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão doentes, e para os 
idosos. Concedei-lhes a graça de aproveitarem as suas dores e dificuldades, para crescerem em amor e 
santidade. Pela Vossa Dolorosa Paixão.  R - Tende misericórdia dos sacerdotes e do mundo in teiro!  
 

21. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que são vítimas de intrigas e 
calúnias. Dai-lhes forças para a sua cruz. Jesus, manso e humilde de Coração.  R – Fazei o coração 
dos sacerdotes semelhante ao Vosso Sagrado Coração!  
 

22. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão continuamente 
rodeados de pessoas, que os convencem de que eles são santos, e assim os cumulam de perigos, além 
de os fazerem perder tempo. Senhor, fazei que eles não Vos percam de vista. Tu és sacerdote para 
sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

23. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que sofrem tentações, que estão 
em trevas, que não veem mais o caminho reto que lhes ensinaste e não sabem mais o que fazer da sua 
vida, para que a luz, de que necessitam, lhes seja dada. Tenha piedade deles, Senhor. Tu és sacerdote 
para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec! 
 

24. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que já não têm a Verdadeira Fé, 
que se deixaram dominar por ideias falsas, e já não acreditam nos Sacramentos, não creem na Vossa 
presença Eucarística, e admitem as faltas de respeito e os abusos. Jesus, perdão para esses sacerdotes. 
Mostrai-lhes os seus erros. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

25. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que não seguem mais a Sã 
Doutrina e se afastam da Vossa Verdadeira Igreja. Suplicamo-Vos por eles, fazei-os voltar à obediência à 
Verdadeira Igreja. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

26. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão arrependidos de ter 
seguido o caminho do Sacerdócio, e, também, para os que estão tentando deixar este Santo Serviço. 
Nós Vos pedimos que lhes deis a Verdadeira Luz para verem o caminho, e que tenham Amor para não o 
deixarem. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

27. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que cederam às tentações, que 
Vos abandonaram, e agora andam errantes pelos caminhos do mundo. Nós Vos pedimos, para eles, a 
graça do arrependimento. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

28. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão arrependidos de Vos 
terem abandonado, mas não vêem possibilidade de mudar de vida, por causa das responsabilidades que 
assumiram. Nós Vos pedimos que os envolvais com a Vossa Misericórdia. Tu és sacerdote para sempre. 
R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

29. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que não se arrependem de Vos 
terem abandonado, e se gloriam da sua traição. Nós Vos pedimos, para eles, a graça do arrependimento 
e do perdão. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

30. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para aqueles sacerdotes que resistem com 
heroísmo, pelos que rezam e trabalham, pelos que cumprem o seu dever, pelos que procuram agradar-
Vos, e não ao mundo, para que perseverem nessa atitude, e avancem, cada vez mais, no caminho da 
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santidade. Sede Vós próprio, Senhor, sempre a consolação e a alegria destes sacerdotes. Tu és 
sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  

 

31. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que se cansam e se esforçam 
na sua missão, e que, por isso, sofrem muitas necessidades e perigos, para que sejam fortalecidos, cada 
vez mais, no seu ministério. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

32. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes falecidos, para que, pelo Vosso 
Sangue, sejam purificados e conduzidos ao Vosso Reino. Nós Vos suplicamos, concedei-lhes Senhor o 
descanso eterno. R – E a Luz Perpétua os alumiem!          
 

33. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... , como tesouro de graças, PARA  TODOS OS TEUS SACERDOTES, para que 
eles conduzam até Vós os filhos que lhes confiastes, e recebam finalmente a Coroa da Glória.  AMÉM! 
 

 

Senhor Jesus Cristo, atende estes nossos pedidos qu e aqui fizemos!  
(Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai ) 

 
SÚPLICA A JESUS:  Ó Jesus, Sumo e Eterno Sacerdote, guardai os Vossos padres sob a proteção do 
Vosso Sagrado Coração, para que nenhum mal lhes aconteça. Conservai imaculadas as suas mãos 
ungidas que tocam todos os dias o Vosso Sagrado Corpo. Sejam puros os seus lábios tintos do Vosso 
Sangue. Permaneçam seus corações livres do contágio mundano, selados que foram pela marca 
sublime do Vosso Sacerdócio. Que eles progridam na Fidelidade e no Amor. Concedei-lhes, juntamente 
com o poder de transformar o Pão e o Vinho, o poder de transformar os corações dos homens. 
Abençoai com abundantes frutos o seu apostolado, e recompensai-os com o prêmio da Vida Eterna. 
Amém! 
 

SÚPLICA A MARIA: Ó Maria, branco Lírio da Santíssima Trindade, pelo Coração do Vosso Dileto Filho, 
eu Vos suplico humildemente, oferecei ao Eterno Pai essas preciosas gotas de Sangue e Água que 
escorreram do Coração de Jesus, a fim de que Ele se digne mandar à Sua Igreja muitos sacerdotes 
santos e zelosos religiosos. Ó Maria, minha Mãe Dileta, suplico-Vos por todos os sofrimentos que 
tivestes na morte de Vosso Filho, oferecei ao Eterno Pai o Seu Precioso Sangue, pelos sacerdotes que 
sofrem no Purgatório. Assim seja 
 

INTERCESSÃO 
“Meu filho, Minha filha!“  
“Reza agora pelas pessoas que se recomendaram à tua oração. Reza por teus familiares, 
amigos e inimigos e também por aqueles que já te fizeram sofrer. Reza por todos os que 
necessitam de oração e por aqueles de que te lembras agora. Chama-os todos, 
espiritualmente, para junto de ti, pois Eu os abençoarei. Reza também pela Santa Igreja e pelas 
suas grandes necessidades. Lembra-te especialmente de Sua Santidade o Papa Bento XVI, do 
Papa Francisco e seu Colegiado, dos bispos, dos sacerdotes, dos diáconos, dos seminaristas, 
dos religiosos, consagrados e dos vocacionados. Pede também pelas almas do Purgatório, 
pelas almas da Mansão Pagã, pelos pecadores, pelos doentes, pelos agonizantes e pelos que 
sofrem. Pede ainda pelas tuas necessidades pessoais e por toda a humanidade.” 
  

      ( Esta oração deverá ser feita em voz alta e com a participação de todos ) 
 

 

Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  
nesta hora da Vossa Santa Paixão, sobre  ....... ( coloque aqui os teus pedidos ) 

 

Súplica final: 
Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos uma gota do Vo sso Preciosíssimo Sangue, nesta hora da 
Vossa Santa Paixão, sobre todos estes nossos pedido s que hoje aqui fizemos!  
( Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai ) 
 

BÊNÇÃO DE JESUS: 
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“Ao terminar esta hora de amor e de reparação pede a Minha bênção, e tenha a certeza de que 
ela te será dada ... (faz aqui o teu pedido...) Agradeço-te e abençoo-te no fim desta hora e leva 
contigo as Minhas Graças e o Meu Amor, que te fará permanecer Comigo através das horas do 
teu sono, para, amanhã ao acordares, continuares Co migo durante todo o teu dia, e assim até o 
fim da tua vida, quando, finalmente, ficarás Comigo  para sempre” Amém! 
 

 

Graças e louvores se deem a todo momento!                                                                                    
A JESUS, MEU DEUS, O SANTÍSSIMO SACRAMENTO (3x) +  Glória ao Pai ... 

 

 

Mãos ensangüentadas de Jesus             Mãos que as crianças abençoaram           Mãos glorificadas de Jesus       
Mãos feridas lá na cruz                          Mãos que os pães multiplicaram               Mãos feridas lá na cruz              
Vem tocar em mim (3x)                           Vem tocar em mim (3x)                              Já tocou em mim (3x)               
Vem Senhor Jesus!                                   Vem Senhor Jesus!                                      Sim Senhor Jesus!  
 

Glória ao Pai....  
Bênção Final: 
Levante-se Deus, por intercessão da Virgem Maria, d e São Miguel Arcanjo e de toda a Milícia 
Celeste. Sejam dispersos Seus inimigos e fujam de S ua Face todos os que O odeiam!   
Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém 
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo... 

10 – O FIAT DE JESUS 
 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém  
 

VINDE ESPÍRITO SANTO …   
 

ATO DE CONTRIÇÃO: Ó meu Jesus, crucificado por minha culpa, estou muito arrependido de ter feito 
pecado, pois ofendi a Vós que sois tão bom, e mereci ser castigado neste mundo e no outro, mas 
perdoai-me, Senhor, não quero mais pecar. Amém     
 

D - Nós Vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui e em todas Vossas Igrejas que existem  
no mundo inteiro e Vos bendizemos!   R – Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo! 
 
 

Graças e louvores se deem a todo momento!                                                                                                           
A JESUS, MEU DEUS, O SANTÍSSIMO SACRAMENTO (3x) +  Glória ao Pai ... 

 

SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS,  Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua, 
Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. (3x) 
 

CONVITE 
Esta meditação da Paixão do Senhor, é em forma de um diálogo, entre JESUS e cada um de nós, 
porque JESUS quer entrar em contato pessoal conosco. O Salvador convida-nos a sermos crianças 
como Ele, a amar a Sua Mãe como Ele A amou, e a sermos pequenos e humildes como Ele. 
Aprendamos com JESUS, e como Jesus de Nazaré, a santificar a nossa vida familiar no dia-a-dia e no 
nosso trabalho. Acompanhamo-Lo na Sua vida pública, pois as Suas pregações foram ditas também 
para nós.  
 

E sempre que ouvimos, ou lemos a Palavra de DEUS na  Sagrada Escritura, é Ele mesmo que 
toca o nosso coração.  Na sua paixão, o Senhor fez reparação e pediu perdã o a DEUS pelos 
nossos pecados. Convidou os Apóstolos a vigiar com Ele no Horto das Oliveiras, durante três 
amargas horas, mas eles não O entenderam, e adormec eram. 
 

DEUS continuou, e continua a chamar almas, para que tomem parte nos Seus sofrimentos. Quase 
nunca, a crise de fé foi tão profunda como hoje. Vemos como tem aumentado a falta de fé, o abuso 
da sexualidade, o aborto, o divórcio, o desespero, os suicídios, a soberba, as criticas à Igreja, os 
sacrilégios, a infidelidade de sacerdotes e almas consagradas.  
A situação do mundo é de fato penosíssima!   
 

O que é que ainda pode ajudar? Apenas a oração e o sacrificio!   
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As horas da Paixão do Senhor, são horas especiais, em que Jesus abre o Seu Coração, para 
conceder ao mundo, graças abundantes de conversão, luz e fortaleza.   Nós, também, estamos 
convidados a entrar no Horto das Oliveiras, para vi giar e orar em união com o Senhor .  
 

Este convite “Faz-Me companhía, na noite de quinta-feira” , significa:  
Adorar o Senhor ofendido, ter compaixão do Senhor que sofre, reparar  os nossos pecados e os do 
mundo inteiro, oferecer preces pelo Santo Padre, pelos Bispos, pelos Sacerdotes e pelo mundo inteiro, 
juntar forças, para suportar os nossos próprios sofrimentos, e alcançar graças para aqueles que estão 
longe de DEUS. 
 

Tomemos, portanto, a sério o convite do Senhor: “Vigiai e orai” , e o de Sua Mãe, que em Fátima, 
disse aos pastorinhos: “Rezai, rezai muito e fazei sacrifício pelos pecado res, porque não há 
quem se sacrifique e peça por eles”. Que muitas pessoas sejam tocadas pelo sofrimento do  
Senhor, despertem e se deixem inflamar do amor de J esus, que tanto nos ama, e é tão pouco 
amado . (3x) Meu Jesus, perdão e misericórdia! R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
 

Põe-te, agora, ó alma piedosa, na presença do teu Amantíssimo Salvador, e pensa naquela noite em 
que o Bom Jesus, depois de ter instituído a Sagrada Eucaristia para teu alimento, sai com os Apóstolos 
e se encaminha para o Horto das Oliveiras, a fim de dar começo àquela dolorosíssima Paixão, com a 
qual devia salvar o mundo. Aquele rosto divino, em que resplandeciam todas as graças e formosuras, 
cobre-se de Palidez mortal, reflexo da grande e profunda tristeza que lhe aniquila a alma, tristeza que o 
Bom Jesus manifesta por suas próprias Palavras.  

 

O aflito Jesus volve a ti o Seu olhar, como para te dizer: “Ó alma querida, que tantas amarguras Me 
custaste, permanece Comigo ao menos uma hora, e vê se há dor igual à Mminha dor! Considera 
como que, na noite da Minha Agonia, debalde procure i alguém que Me consolasse, e não o achei”.  
Meu adorável Jesus, poderá haver criatura tão ingrata e de coração tão endurecido, que se recuse a 
passar uma hora em Vossa companhia, recordando aqueles mistérios de imensa dor e incomparável 
amor, que se cumpriram nas trevas da noite de Vossa Paixão no Jardim das Oliveiras? Meu Bom Jesus, 
eis-me aqui convosco. Dignai-Vos fazer-me compreender a crueldade dos Vossos sofrimentos e o 
excesso de Amor que Vos levou a Vos imolardes como vítima dos meus pecados e de todos os homens. 
 

 

O GENEROSO “FIAT”  
Contempla, ó alma remida, o teu Salvador, que, com o coração ferido pela ingratidão humana, cai 
agonizante sobre a terra fria do Getsêmani.  Ali es tá sozinho, abandonado, sem ter quem O 
console, a Ele que nunca recusou o conforto aos atr ibulados, aos fracos, aos infelizes! Alma fiel, é 
chegado o momento de pagares ao aflito Jesus, amor com amor. Que terias feito na noite da 
Paixão, se estivesses ao lado de Jesus agonizante? Meu aflito Senhor, quero levantar-Vos do 
solo. Quero oferecer-Vos meu coração para manter as  cores da Vossa Face! Quero dizer-Vos uma 
palavra que Vos conforte! Meu meigo Salvador, eu Vo s amo, eu Vos amo!  
 

Quero dar-Vos amor, quero proporcionar-Vos amor, quero que todos Vos amem, quero empregar toda a 
minha vida, para que sejais amado, sim, para que sejais muito amado, sempre amado, eternamente 
amado por todos os Vossos filhos. Meu amável Jesus, disse-Vos que estaria disposto a dar até a minha 
própria vida, isto é, que estaria pronto a suportar qualquer sacrifício, para Vos tornar amado; mas, 
quando encontrar alguma leve contrariedade, humilhação, recusa, repreensão, indelicadeza, sofrerei tudo 
isso por amor de Vós? Amo eu realmente o sacrifício? Folgo de Vos apresentar a mortificação de alguma 
paixão? Meu bom Jesus, envergonho-me, e não sei o que vos hei de responder.  
 
 

Mas, aqui, perto de Vós, aqui, na escola da dor e d o amor, quero aprender, ó meu Doce Mestre, a 
mortificar-me, a sacrificar-me por amor de Vós. Pas sam, entretanto, lentamente as horas da mortal 
agonia de Jesus. Ele, o Deus do Céu e da terra, gem e, prostrado no chão, sem ter quem O 
conforte. E os discípulos? Que fazem eles? Dormem! Oh! Jesus, na noite de Sua Paixão, havia de 
satisfazer também pelo pecado do abandono dos seus queridos discípulos, e sentia em Seu 
coração toda a amargura desse abandono. Jesus, entã o, aceitou e mesmo desejou esse 
sofrimento; mas agora, já não o quer: ao contrário,  deseja que os seus filhos, remidos com o Seu 
Sangue Divino, velem, meditando na Sua Paixão.  
 

A maior parte dos homens, porém, dormem o sono dos ingratos, que consiste no esquecimento daquele 
que tanto nos ama e nos quer. Oh! Excesso de ingratidão e crueldade! Ó Bom Jesus, não Vos 
conhecemos! Se Vos conhecêssemos, pensaríamos sempre em Vós, e o nosso coração não palpitaria 



 87

senão por Vós. Enquanto Jesus, sozinho, geme e agoniza, prostrado por terra, eis que um Anjo do Céu 
vem confortá-Lo. Jesus, com a humildade de um filho obediente, acolhe o mensageiro do Pai celestial, 
pronto a submeter-se às Suas ordens. O Anjo, porém, vem para O alentar, e não para Lhe abrandar os 
sofrimentos, nem para O livrar de sorver o amaríssimo cálice. Com efeito, o mensageiro celeste anima 
Jesus a afrontar a grande luta e a receber todos os golpes que contra Ele arremessará o Céu, o mundo e 
o inferno.  
 

O Céu, porque a eterna justiça de Seu Pai está para  punir Nele, todas as iniquidades humanas; o 
mundo, porque, não podendo suportar a Santidade do Filho de Deus, lhe prepara o patíbulo; o 
inferno, porque, incitado pelo ódio contra o Santo dos santos, provoca com maior violência a 
crueldade dos inimigos de Jesus, para mais barbaram ente O atormentarem.  Depois o Anjo exorta 
Jesus a beber, até a última gota, o cálice abomináv el das perversidades humanas e a suportar o 
peso da Divina Justiça. Entretanto, justiça e miser icórdia esperam o Fiat de Jesus, com que se há 
de conciliar para sempre.  
 

Espera-o o Céu, para se poder povoar de Santos: espera-o a terra, que anela por ver cancelada pelo 
sangue do Divino Redentor a maldição merecida pelo pecado; esperam-no os justos, prisioneiros no seio 
de Abraão, para poderem voar ao amplexo do Criador; esperam-no os sinceros mortais, para tornarem a 
ser filhos de Deus e verem reabertas as portas do Paraíso. Mas, quanto não vai custar esse Fiat ao meu 
Jesus! Ele, inocentíssimo, Santo e Imaculado, tem de se revestir dos trajes de pecador, de criminoso! 
Tem de se fazer réu, tornando próprias as nossas iniquidades! Isto imensamente O aflige e O faz repetir: 
"Pai meu, se é possível, afasta de Mim este cálice! " (Mt 26,39)  
Pronuncia o Fiat, e consente em tomar sobre Si todos os nossos crimes , como se fora 
culpado dos mesmos; aceita e atrai sobre Si os terr íveis castigos a nós destinados. Fiat: 
Faça-se , diz aos espinhos, para expiar os nossos maus pens amentos. Fiat, aos flagelos, para 
castigar em Seu corpo inocente os nossos pecados se nsuais. Fiat, aos insultos, aos 
escarros, às bofetadas, para expiar o nosso orgulho . Fiat, ao vinagre e ao fel, em satisfação 
dos nossos inúmeros pecados de língua e de gula. Fi at, à Cruz e aos cravos, em reparação 
das nossas desobediências. Fiat àquelas três horas de horrível agonia sobre o patíb ulo, para 
cancelar todas as nossas culpas e reparar todos os nossos males.  
 

Fiat, finalmente, à morte, para nos dar a vida eterna. Oh! Precioso Fiat, que alegra o Céu, Fiat tem 
aqui sentido vastíssimo. Quer dizer: Faça-se em tudo a Vontade do Pai do Céu; estou inteiramente 
às disposições de Sua Vontade; consinto em sofrer todos os tormentos da Paixão e Morte pela 
salvação do mundo, salva o mundo e esmaga o inferno! Fiat, que parte cadeias e enxuga lágrimas! 
Graças Vos dou, ó Bom Jesus, graças Vos dou por tão generoso Fiat. Bendigo-Vos e agradeço-Vos 
em nome de toda a humanidade.  (...Pausa para meditação...) 
 

 

O SANGUE DE JESUS E SEUS FRUTOS 
Jesus já proferiu o Seu Fiat! Mas o esforço O faz cair novamente em terra, agoniz ante, sob o 
enorme peso que sobre Si tomou. De um lado, aperta- O a Divina Justiça, considerando-O 
como vítima universal, em que se reúnam todas as cu lpas e todas as penas; de outro, 
impele-O o desejo infinito de cumprir a Sua missão de Redentor do mundo, o que lhe 
antecipa o doloroso e tão desejado Batismo de Sangu e. Ah! Já agora o bom Jesus se pode 
considerar o trigo escolhido, triturado entre duas mós de moinho, ou o sazonado cacho de 
uvas, espremido no lagar.  
 

Realmente, pela dor imensa que lhe confrange o coração, começa a suar sangue em tanta abun-
dância, que chega a banhar a terra do jardim. Ó quanto custou a Jesus esse Fiat!  Oh! quanto teve 
que sofrer para pagar as nossas dívidas! Que vergonha é para mim tudo isso! Pois recuso ainda os 
mais leves sacrifícios, depois de ter visto O meu Deus tornar-se vítima espontânea por amor de 
mim: "Foi oferecido porque ele mesmo quis". (Is 53,7).  
 

Mas, para quê, doce Jesus, para quê Vos consumirdes  entre tantas dores, Vós, que com um 
só suspiro poderias salvar o mundo todo? Já o profe ta predissera que a redenção de Jesus 
seria abundante; e abundante realmente é, pois tão somente um Deus podia cumprir tão 
grande obra! Jesus, porém, ainda não está satisfeit o. O Seu incompreensível Amor quer, por 
meio de Suas Dores, depor em nossas mãos, como cois a absolutamente nossa, o Tesouro 
Infinito de Seus méritos, com que possamos obter do  Altíssimo todos os bens.  
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Que mais se poderia desejar? Mas, há bens tão grandes, que o homem não ousaria pedir, nem 
tão pouco lhe passaria pela mente podê-los conseguir. Porém a Caridade Infinita do nosso meigo 
Salvador os premedita; e, com a voz do Seu sangue, com os gemidos do Seu Coração Agonizante, 
a Seu Pai nos implora a suma graça de sermos elevados até o amplexo da Divindade na Santa 
Eucaristia, por Ele mesmo instituída nessa noite de Sua Paixão.  
 

E, como se tudo isso ainda não bastasse, para sacia r um amor que não conhece limites, quer 
Jesus que se nos infunda, e em nossas almas permane ça o Seu Divino Espírito, o Paráclito: 
"Pedirei a Meu Pai", dissera ele nessa mesma noite, "pedirei a Meu Pai e ele vos enviará o 
Espírito Santo". E, agora, aqui no Getsêmani derramando sangue, cump re o Senhor a Sua 
promessa, tornando-nos dignos de receber o Paráclit o, elevando-nos assim ao grau 
supremo da felicidade, da graça e da glória.  
 

Parece que nada mais pode Jesus fazer por nós; um desejo, todavia, tem ainda: recorda-se de que 
o Pai lhe dissera: "Pede-me, e dar-te-ei as nações como herança tua" ; e elevando ao Céu o 
Rosto Ensangüentado, roga ao Pai que lhe conceda que possa ter, no seio das nações prometidas 
como herança, um grupo de almas escolhidas, que sejam as esposas prediletas do Seu Coração, e 
nas quais possa derramar a abundância das graças por Ele merecidas à custa de tantos 
sofrimentos: "Dá-Me almas, dá-Me almas, e podes tirar-Me tudo. Al mas, ó meu Pai, dá-Me 
almas, e tudo Te entregarei, até a Minha vida, que em prol das almas se consumirá no patí-
bulo. Dá-Me almas. ".  
E entre tantas almas, Jesus escolhe também a tua, d eseja-a e, gemendo, pede-a ao Pai, e por ela 
renova, em particular, a oferta de Si mesmo e de in finitas penas. Ó alma, ó alma, quanto és 
amada por esse Deus, que, suando sangue, te escolhe u, te quis, te abraçou como sua esposa 
querida! Assim, como, daqui a pouco, do alto da Cru z, dirá à Sua Mãe: "Eis o teu filho", e na 
pessoa de João lhe entregará todos os Seus filhos r emidos; da mesma forma agora, no 
Getsêmani, a Seu Pai se dirige, exclamando:  "Eis os teus filhos. Eu, Teu filho por natureza, to mo 
o lugar do homem pecador, para que tome este o Meu lugar e se torne teu filho pela graça. Para 
Mim a pena, ó meu Pai, é perdão e paz para o pecado r; para Mim a morte, para ele a vida; para 
Mim o abandono. Ó meu Pai, para ele a perfeita, fel iz e eterna união Contigo. Eis, eis os teus 
filhos!  
 

Abraça-os: o Meu sangue purifica-os, torna-os belos e dignos de ti. Pai Meu, Eu quero (nunca Jesus 
dissera eu quero, mas agora o diz) Eu quero que as almas que me deste constituam uma só coisa 
conosco, unificadas em nós, como também nós somos um. Lembra-te, Meu Pai, que me rebaixei a 
fazer-me homem, para que o homem fosse elevado até Deus, e reinasse na mesma glória por toda a 
eternidade".  
 

Eis os incompreensíveis Mistérios de Amor, que se o peram no Coração de um Deus! Eis os 
maravilhosos frutos do Sangue de Jesus! Silêncio, a dmiração e generoso Amor: Eis, ó alma 
remida, ó alma esposa de um Deus humanado, tudo o q ue poderás oferecer ao teu Jesus, em 
troca desse grande, Santo e Infinito Amor, com que Se imola por ti.   
 
 

OFERECIMENTO 
1. Pai Santo, que, em reparação de nossas rebeldias  e desobediências, quisestes ser honrado 
com o generoso Fiat de Jesus no Jardim das Oliveiras: eu Vo-Lo ofereço em expiação de todas 
as ofensas que a Vossa adorável Majestade recebeu d e minha rebelde vontade, suplicando-Vos 
me concedais, pelos merecimentos desse mesmo Fiat, perfeita docilidade e obediência.   (Pai 
Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai) 
 

2. Pai Santo, pela Glória que Vos resultou do generoso Fiat de Jesus no Horto, suplico-Vos me perdoeis 
todas as minhas rebeliões e desobediências, e me concedais a graça de sempre viver plenamente 
submisso à Sua vontade, por amor de Vós. (Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai) 
 

3. Pai Santo, pela magnanimidade e dolorosas consequên cias que a Jesus custou o Fiat do 
Getsêmani, suplico-Vos me concedais a mim, a todas as almas que Vos são consagradas e a 
todos os cristãos, aquele espírito de santa fortale za, constância e generosidade que afronta  
alegremente, para Vossa Glória, qualquer sacrifício . (Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai) 
 

4. Pai Santo, com o coração compenetrado do mais vivo reconhecimento, eu Vos dou graças, em nome 
de todos os homens, porque nos destes um Redentor tão bom e tão generoso, pelo qual com vantagem 
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infinita temos readquirido os bens perdidos pela culpa original. Ofereço-Vos, pela salvação de todos os 
remidos, o Sangue que Ele derramou. Oh! Fazei que os frutos da Redenção sejam tão copiosos quanto 
a mesma Redenção, e que o Bom Jesus seja por todos os filhos de Adão conhecido, bendito, amado, 
glorificado por toda a eternidade. (Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai) 
 

5. Pai Santo, eu Vos ofereço o Precioso Sangue de J esus, para implorar da Vossa Misericórdia a 
exaltação e o incremento da Igreja Católica, a conv ersão de todos os infiéis, de todos os hereges 
e de todos os pecadores, a perseverança dos justos e a libertação das almas do Purgatório. Eu 
Vo-Lo ofereço para o maior bem dos meus familiares e de todos os que me são mais queridos. E 
também Vo-Lo ofereço pela santificação de minha alm a e para obter a graça que ardentemente 
Vos peço.   (Pausa para pedir a graça)   
(Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai) 
 

6. Pai Santo, que tanto amastes o mundo, que lhe enviastes o Vosso Filho Unigênito, sacrificando-o 
entre os maiores sofrimentos, fazei agora com que o mundo ame realmente a Jesus, lhe seja 
reconhecido, O bendiga, O exalte, e que bem numerosas sejam as almas a Ele perfeitamente unidas e 
constantemente fiéis, encontrando-se nesse número também a minha pobre alma. Ofereço-Vos os 
gemidos, as súplicas, as agonias de Jesus no Getsêmani, como Sangue por Ele derramado, para que 
Vos digneis despertar nos corações de todos os cristãos uma vivíssima devoção aos admiráveis 
Mistérios da Redenção, e lhes infunda aquele generoso espírito de sacrifício, que torna as almas seme-
lhantes a Jesus. (Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai) 

Ó SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA , Vós abraçastes na Anunciação, com o Vosso «Sim» generoso e 
obediente, o Vosso Criador e Redentor, como Sacerdote Eterno da Nova Aliança. Por Vós, Ele esteve 
entre nós, atravessou os caminhos desta terra e perseverou até a morte no calvário. Pelo Vosso «Sim» 
e em Jesus Cristo acolhestes também todos os sacerdotes da Igreja, que seguem e seguirão Vosso 
Filho Divino na Sua missão de reconciliar a humanidade com Deus. Acompanhai cada um deles, como 
acompanhastes o Vosso próprio Filho. Pela Vossa fiel presença, acompanhada pelo Exército Celeste; 
afastai, de cada sacerdote, toda a influência maligna, fortalecei-os na fé e na resistência ao mal, na 
esperança e na caridade, para que, com espírito de sacrifício e unidos a Jesus Crucificado, possam 
receber sua recompensa eterna junto do Pai que está nos céus. Amém. 
 

ADORAÇÃO  
“Agora, situa-te no lugar onde estou e onde entras: O Horto das Oliveiras. Observa o lugar e 
contempla-Me. Há no ar uma sensação de tristeza. Ajoelha-te, e adora com os Anjos ESTE que 
aqui está, para começar a Sua vigília de dor e que está a sofrer pelos vossos pecados. Conserva-te 
em adoração algum tempo. Podes rezar em voz alta as orações de adoração, mas também podes 
ficar na oração silenciosa.”                     
  

AÇÃO DE GRAÇAS  
“Agradece a graça que te faço em te chamar aqui, em permitir que Me faças companhia durante 
esta hora, em aceitar a reparação que Me vais oferecer. Agradece por ti e pelos teus irmãos que 
vão se beneficiar desta tua oração. Agradece o que Eu vou fazer em ti e no teu próximo, através de 
ti. Agradece o Amor, a Salvação que te ofereço, a Minha presença no meio de vós e o Meu 
Sacrifício de dor e de morte.” 
 

COMPANHIA REPARADORA   
“Mergulha-te agora Comigo em oração silenciosa. Se tens dificuldades, procura suporte naquilo 
que está sendo dito, em que te mostro o Meu sofrimento no Horto. Repete as Minhas palavras. 
Mergulha o sofrimento que tiveres, no Meu próprio sofrimento, na Minha solidão. Vê o aproximar 
dos pecados, de todos os pecados do mundo em todos os tempos, vê os teus próprios pecados. Vê 
como assumo cada um, mesmo os mais repugnantes e, assim, fico coberto de toda a lama e 
maldade do mundo, diante do Pai. Vê o suor de Sangue inundar o Meu rosto e todo o Meu 
corpo...Adora-Me nesta situação, em silêncio, e arrepende-te!”   
              ...(faz uma pausa, e ora com o coração)... 
 

SÚPLICA A NOSSA SENHORA PELOS SACERDOTES 
Mãe dolorosa, peço-Te pelo Teu sofrimento na morte do Teu Filho, que ofereças ao Pai Eterno o 
precioso Sangue que jorrou das chagas de Nosso Senh or Jesus Cristo Crucificado, pelos pobres 
sacerdotes transviados, que se tornaram infiéis à s ua sublime vocação, para que, quanto antes, 
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voltem junto ao Bom Pastor. Amém! Ó Mãe, peço-Te ta mbém pelos sacerdotes que sofrem no 
Purgatório. Amém 
Ó Maria, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe, sob a Cruz do Vosso Filho Vos tornastes 
Mãe dos Apóstolos e com isto também Mãe de todos os Sacerdotes. Vossa casa é a Igreja, Vossa 
mesa é o altar, Vossos servidores são os Santos Anjos. Vosso Filho Jesus quando enviou o maná no 
deserto, quando realizou a multiplicação dos pães, quando nos ensinou a rezar o Pai Nosso, não tinha 
em mente somente o pão material: Ele mesmo quer ser o pão de cada dia, o pão que nos alimenta.  
Amém 
 
 

 

“ESTE É O GRANDE TRABALHO DAS VOSSAS QUINTAS-FEIRAS : 
É UMA TAREFA MUITO IMPORTANTE QUE VOS CONFIO” 

“Rezai por todos os sacerdotes esta noite, sim rezai muito por eles, e, apesar de poderdes pedir por 
outras pessoas, rezai principalmente por eles, nas diversas situações de responsabilidade e de perigo 
em que se encontram. Pedi, aquí junto de MIm, por todos os sacerdotes, porque isso é muito importante 
para eles, e eu agradecer-vos-ei o que por eles vos esforçardes. Mas, chegai-vos para bem perto de 
Mim, porque além daquilo que espero de vós a respeito dos sacerdotes, há outros assuntos que, do 
Meu Horto de dor, vejo no vosso mundo, no mundo em que viveis agora. Isso quero também dizê-lo, em 
confidência aos vossos corações. Tereis coragem de ficar e de ouvir até o fim os motivos que Me levam 
a dizer: “A Minha Alma está triste até a morte”...” 
 

ORAÇÃO PELOS SACERDOTES PARA A ÚLTIMA HORA DO HORTO  DAS OLIVEIRAS 
OFERECIMENTO DAS GOTAS DO PRECIOSÍSSIMO SANGUE COM AS SÚPLICAS A JESUS 

 

“Reza agora pelos sacerdotes e pelas suas grandes necesidades… “ 
1. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que se transviaram no caminho 
da sua missão, onde um dia entraram com amor e alegria, e hoje ficam em dúvida diante das dificuldades 
que encontram. Socorrei-os, tirai-lhes as dúvidas e mostrai-lhes a alegria de ser Vosso discípulo. Senhor 
Jesus, pela Vossa Dolorosa Paixão.  R – Tende misericórdia dos sacerdotes e do mundo in teiro! 
 

2. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que não imploram Graça e Luz 
para as suas dúvidas e tentações. Que não pedem perdão pelos seus pecados, e que não rezam por 
aqueles de que têm responsabilidade. Senhor, dai-lhes a graça da oração e da penitência. Glória ao Pai.                                         

 

3. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que se entregam exclusivamente 
às obras, que vivem no desejo do êxito, que se deixam embalar pelos louvores e descuidam de sua vida 
espiritual e da oração. Senhor, perdão, graça, luz e misericórdia para esses sacerdotes. R – Pelos 
infinitos méritos de Vossas Santas Chagas!  
 

4. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que se envaidecem do seu 
saber. Estudam muito, para mostrar cada vez mais sabedoria ao mundo, mas cujo saber está cheio de 
doutrinas falsas, que põem em dúvida a Vossa própria Palavra nas Escrituras, e assim geram a 
descrença nos filhos que lhes confiastes. Mostrai-lhes a Verdade, iluminai-lhes o caminho. Glória ao Pai.  
 

5. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes mundanizados, que apreciam as 
festas, as comodidades, os luxos e o dinheiro e se aproximam apenas das pessoas ricas, desprezando 
os pobres. Perdoai-lhes, Jesus, e mostrai-lhes o Vosso caminho de pobreza e humildade. Jesus, perdão 
e misericórdia para esses sacerdotes. R – Pelos infinitos méritos de Vossas Santas Chagas ! 

 

6. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que desprezam o trabalho 
humilde do confessionário, e o atendimento daqueles que os procuram na necessidade de um conselho. 
Que afastam e desprezam as almas aflitas, com palavras de aborrecimento e pressa, que afastam as 
pessoas da confissão, da qual eles próprios se afastam também. Iluminai-os, nós Vos pedimos, ajudai-os 
e tocai-os com o Vosso Amor. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
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7. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que se deixam dominar pelos 
sentidos, pelas paixões e se deixam seduzir, e pelos que são eles próprios, a atrair e a seduzir com 
palavras de mel, com o Vosso Nome e o de Vossa Mãe, enganando a incautos e ingênuos, levando-os 
para o seu próprio pecado oculto. Perdão, para eles, Jesus. Perdoai e convertei-os.  Glória ao Pai..  
 

8. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que recusam a Vossa Cruz, e 
atiram-na para os ombros dos irmãos, com manifestações de mau gênio ou de preguiça. Mostrai-lhes a 
sabedoria da Cruz, e enchei-os da Vossa paciência. Jesus, perdão e misericórdia para esses sacerdotes. 
R – Pelos infinitos méritos de Vossas Santas Chagas ! 
 

9. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que têm cargos de chefia, 
cargos de destaque, para que exerçam as suas funções com humildade, e delas não se envaideçam, 
mas as usem para Vos servir. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

10. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que são orientadores de grupos, 
para que lhes sejam dadas as graças necessárias para o bom desempenho do seu cargo, e a sua 
santificação pessoal.  Jesus, manso e humilde de Coração.  R – Fazei o coração dos sacerdotes 
semelhante ao Vosso Sagrado Coração! 

11. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão no ensino. Jesus, nós 
Vos imploramos, concedei-lhes a sabedoria e a ciência de que necessitam nas suas funções, aliadas a 
um grande amor por Vós, para o comunicarem aos seus alunos.  Jesus, manso e humilde de Coração.   
R – Fazei o coração dos sacerdotes semelhante ao Vo sso Sagrado Coração! 
 

12. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que usam os meios de 
comunicação, para que transmitam a Tua Verdadeira Sabedoria. Tu és sacerdote para sempre.  
R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  

 

13. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que são superiores de casas 
religiosas, para que transmitam o Vosso Amor a todos, e cresçam em santidade. Tu és sacerdote para 
sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

14. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão ligados a grandes 
obrigações pastorais, para que as exerçam com amor, na total entrega à Vossa Vontade. Enchei-os de 
sabedoria e de santidade, de luz e de fortaleza. Jesus, manso e humilde de Coração.   
R – Fazei o coração dos sacerdotes semelhante ao Vo sso Sagrado Coração!  

 

15. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes encarregados de pregar, para 
que lhes seja dada a Luz necessária aos bons frutos da sua missão. Tu és sacerdote para sempre.  
R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

16. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes envolvidos com assuntos 
administrativos. Acompanhai-os, Senhor, e enchei-os de Sabedoria. Jesus, manso e humilde de Coração.  
R – Fazei o coração dos sacerdotes semelhante ao Vo sso Sagrado Coração!  

 

17. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que chegaram ao fim do dia, e 
não tiveram uma hora para estar Convosco. Nós Vos imploramos, ide Vós ter com eles e tocai-lhes o 
coração com a Vossa  Graça e com o Vosso Amor, para que vejam que a Vossa companhia é melhor que 
tudo o mais. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

18. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que trabalham nos hospitais, 
para que lhes seja dada a graça de transmitir a Paz e a Esperança aos doentes, e comunicar o Vosso 
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Amor a todos, principalmente aos que vão morrer. Pela Vossa Dolorosa Paixão. R - Tende Misericórdia 
de nós, dos agonizantes, dos sacerdotes e do mundo inteiro! 
 

19. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que andam de paróquia em 
paróquia, assoberbados de trabalho. Santificai, Senhor, as suas lides apostólicas, com as graças pelos 
seus trabalhos e canseiras.  Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

20. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão doentes, e para os 
idosos. Concedei-lhes a graça de aproveitarem as suas dores e dificuldades, para crescerem em amor e 
santidade. Pela Vossa Dolorosa Paixão.  R - Tende misericórdia dos sacerdotes e do mundo in teiro!  
 

21. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que são vítimas de intrigas e 
calúnias. Dai-lhes forças para a sua cruz. Jesus, manso e humilde de Coração.  R – Fazei o coração 
dos sacerdotes semelhante ao Vosso Sagrado Coração!  
 

22. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão continuamente 
rodeados de pessoas, que os convencem de que eles são santos, e assim os cumulam de perigos, além 
de os fazerem perder tempo. Senhor, fazei que eles não Vos percam de vista. Tu és sacerdote para 
sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

23. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que sofrem tentações, que estão 
em trevas, que não veem mais o caminho reto que lhes ensinaste e não sabem mais o que fazer da sua 
vida, para que a luz, de que necessitam, lhes seja dada. Tenha piedade deles, Senhor. Tu és sacerdote 
para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec! 
 

24. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que já não têm a Verdadeira Fé, 
que se deixaram dominar por ideias falsas, e já não acreditam nos Sacramentos, não creem na Vossa 
presença Eucarística, e admitem as faltas de respeito e os abusos. Jesus, perdão para esses sacerdotes. 
Mostrai-lhes os seus erros. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

25. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que não seguem mais a Sã 
Doutrina e se afastam da Vossa Verdadeira Igreja. Suplicamo-Vos por eles, fazei-os voltar à obediência à 
Verdadeira Igreja. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

26. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão arrependidos de ter 
seguido o caminho do Sacerdócio, e, também, para os que estão tentando deixar este Santo Serviço. 
Nós Vos pedimos que lhes deis a Verdadeira Luz para verem o caminho, e que tenham Amor para não o 
deixarem. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

27. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que cederam às tentações, que 
Vos abandonaram, e agora andam errantes pelos caminhos do mundo. Nós Vos pedimos, para eles, a 
graça do arrependimento. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

28. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão arrependidos de Vos 
terem abandonado, mas não vêem possibilidade de mudar de vida, por causa das responsabilidades que 
assumiram. Nós Vos pedimos que os envolvais com a Vossa Misericórdia. Tu és sacerdote para sempre. 
R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

29. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que não se arrependem de Vos 
terem abandonado, e se gloriam da sua traição. Nós Vos pedimos, para eles, a graça do arrependimento 
e do perdão. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

30. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para aqueles sacerdotes que resistem com 
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heroísmo, pelos que rezam e trabalham, pelos que cumprem o seu dever, pelos que procuram agradar-
Vos, e não ao mundo, para que perseverem nessa atitude, e avancem, cada vez mais, no caminho da 
santidade. Sede Vós próprio, Senhor, sempre a consolação e a alegria destes sacerdotes. Tu és 
sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  

 

31. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que se cansam e se esforçam 
na sua missão, e que, por isso, sofrem muitas necessidades e perigos, para que sejam fortalecidos, cada 
vez mais, no seu ministério. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

32. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes falecidos, para que, pelo Vosso 
Sangue, sejam purificados e conduzidos ao Vosso Reino. Nós Vos suplicamos, concedei-lhes Senhor o 
descanso eterno. R – E a Luz Perpétua os alumiem!          
 

33. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... , como tesouro de graças, PARA  TODOS OS TEUS SACERDOTES, para que 
eles conduzam até Vós os filhos que lhes confiastes, e recebam finalmente a Coroa da Glória.  AMÉM! 
 

 

Senhor Jesus Cristo, atende estes nossos pedidos qu e aqui fizemos!  
(Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai ) 

 
SÚPLICA A JESUS:  Ó Jesus, Sumo e Eterno Sacerdote, guardai os Vossos padres sob a proteção do 
Vosso Sagrado Coração, para que nenhum mal lhes aconteça. Conservai imaculadas as suas mãos 
ungidas que tocam todos os dias o Vosso Sagrado Corpo. Sejam puros os seus lábios tintos do Vosso 
Sangue. Permaneçam seus corações livres do contágio mundano, selados que foram pela marca 
sublime do Vosso Sacerdócio. Que eles progridam na Fidelidade e no Amor. Concedei-lhes, juntamente 
com o poder de transformar o Pão e o Vinho, o poder de transformar os corações dos homens. 
Abençoai com abundantes frutos o seu apostolado, e recompensai-os com o prêmio da Vida Eterna. 
Amém! 
 

SÚPLICA A MARIA: Ó Maria, branco Lírio da Santíssima Trindade, pelo Coração do Vosso Dileto Filho, 
eu Vos suplico humildemente, oferecei ao Eterno Pai essas preciosas gotas de Sangue e Água que 
escorreram do Coração de Jesus, a fim de que Ele se digne mandar à Sua Igreja muitos sacerdotes 
santos e zelosos religiosos. Ó Maria, minha Mãe Dileta, suplico-Vos por todos os sofrimentos que 
tivestes na morte de Vosso Filho, oferecei ao Eterno Pai o Seu Precioso Sangue, pelos sacerdotes que 
sofrem no Purgatório. Assim seja 
 

INTERCESSÃO 
“Meu filho, Minha filha!“  
“Reza agora pelas pessoas que se recomendaram à tua oração. Reza por teus familiares, 
amigos e inimigos e também por aqueles que já te fizeram sofrer. Reza por todos os que 
necessitam de oração e por aqueles de que te lembras agora. Chama-os todos, 
espiritualmente, para junto de ti, pois Eu os abençoarei. Reza também pela Santa Igreja e pelas 
suas grandes necessidades. Lembra-te especialmente de Sua Santidade o Papa Bento XVI, do 
Papa Francisco e seu Colegiado, dos bispos, dos sacerdotes, dos diáconos, dos seminaristas, 
dos religiosos, consagrados e dos vocacionados. Pede também pelas almas do Purgatório, 
pelas almas da Mansão Pagã, pelos pecadores, pelos doentes, pelos agonizantes e pelos que 
sofrem. Pede ainda pelas tuas necessidades pessoais e por toda a humanidade.” 
  

      ( Esta oração deverá ser feita em voz alta e com a participação de todos ) 
 

 

Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  
nesta hora da Vossa Santa Paixão, sobre  ....... ( coloque aqui os teus pedidos ) 

 

Súplica final: 
Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos uma gota do Vo sso Preciosíssimo Sangue, nesta hora da 
Vossa Santa Paixão, sobre todos estes nossos pedido s que hoje aqui fizemos!  
( Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai ) 
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BÊNÇÃO DE JESUS: 
“Ao terminar esta hora de amor e de reparação pede a Minha bênção, e tenha a certeza de que 
ela te será dada ... (faz aqui o teu pedido...) Agradeço-te e abençoo-te no fim desta hora e leva 
contigo as Minhas Graças e o Meu Amor, que te fará permanecer Comigo através das horas do 
teu sono, para, amanhã ao acordares, continuares Co migo durante todo o teu dia, e assim até o 
fim da tua vida, quando, finalmente, ficarás Comigo  para sempre” Amém! 
 

 

Graças e louvores se deem a todo momento!                                                                                                           
A JESUS, MEU DEUS, O SANTÍSSIMO SACRAMENTO (3x) +  Glória ao Pai ... 

 

 

Mãos ensangüentadas de Jesus             Mãos que as crianças abençoaram           Mãos glorificadas de Jesus       
Mãos feridas lá na cruz                          Mãos que os pães multiplicaram               Mãos feridas lá na cruz              
Vem tocar em mim (3x)                           Vem tocar em mim (3x)                              Já tocou em mim (3x)               
Vem Senhor Jesus!                                   Vem Senhor Jesus!                                      Sim Senhor Jesus!  
 

Glória ao Pai....  
Bênção Final: 
Levante-se Deus, por intercessão da Virgem Maria, d e São Miguel Arcanjo e de toda a Milícia 
Celeste. Sejam dispersos Seus inimigos e fujam de S ua Face todos os que O odeiam!   
Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém 
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo... 

11 – O ÂNGELUS DA PAIXÃO  
                      
                       

VINDE, ESPÍRITO SANTO ... 
 
 

ATO DE CONTRIÇÃO :  Ó meu Jesus, crucificado por minha culpa, estou muito arrependido de ter feito 
pecado, pois ofendi a Vós que sois tão bom, e mereci ser castigado neste mundo e no outro, mas 
perdoai-me, Senhor, não quero mais pecar. Amém     
 

D - Nós Vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui e em todas Vossas Igrejas que existem  
no mundo inteiro e Vos bendizemos!   R – Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo! 
 
 

AMOROSÍSSIMO JESUS  e Senhor meu, eis-me aqui prostrado diante de Vossa Divina presença; com 
todas as minhas potências Vos adoro, e desejo unir minha adoração com todas aquelas com que haveis 
sido, sois e sereis adorado por toda a eternidade. Adoro-Vos e reverencio-Vos, meu Divino Salvador, 
nesse Augustíssimo Sacramento de nossos altares, e Vos rogo que Vos digneis visitar espiritualmente 
esta minha pobre alma, dando-Vos ao mesmo tempo graças por esta Vossa infinita Bondade. Amém 
 
 

Graças e louvores se deem a todo momento!                                                                                                           
A JESUS, MEU DEUS, O SANTÍSSIMO SACRAMENTO (3x) +  Glória ao Pai ... 

 
 

SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS,  Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua, 
Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. (3x) 
 

Oração a Nosso Senhor Jesus Cristo Crucificado  
A Virgem Dolorosa recebeu nos seus braços o corpo do Seu Filho morto pelos nossos pecados. Que Ela receba, 
no momento da morte, a alma de cada sacerdote, e a apresente ao Seu Jesus, para o prêmio eterno. 
 

OREMOS: Eis-me aqui, ó meu bom e dulcíssimo Jesus! De joelhos me prostro em Vossa presença, e 
Vos suplico, com todo o fervor de minha alma, que Vos digneis gravar no meu coração os mais vivos 
sentimentos de fé, esperança e caridade, verdadeiro arrependimento de meus pecados e firme 
propósito de emenda, enquanto vou considerando, com vivo afeto e dor, as Vossas cinco Chagas, 
tendo diante dos olhos aquilo que o profeta Davi dizia de Vós, ó Bom Jesus:  
"Transpassaram Minhas mãos e Meus pés e contaram to dos os Meus ossos" (Sl 21,17) 
(Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai, segundo as intenções do Papa) 
 

ÂNGELUS DA PAIXÃO  
D - O Anjo do Senhor levou ao Monte das Oliveiras o cálice do fortalecimento. 
R - E o Senhor recebeu do Coração do Pai a força do sa crifício para a redenção.  
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Ave Maria 
 

D - O Senhor disse do alto da Cruz: “Tudo está consumado” 
R - E, pela Sua morte, trouxe-nos a salvação. Ave Maria... 
 

D - A vitória da redenção do Senhor brilha sobre o tempo e a eternidade. 
R - O Vosso amor, Senhor Jesus Cristo, abriu-nos o céu ! Ave Maria... 
 

D - Lembrai-Vos de nós, Senhor, no Vosso Reino. 
R - E não nos meçais por nossos pecados, mas segundo a  Vossa Misericórdia. 
 

Oremos:  Senhor DEUS, Pai Celestial, que nos destes Vosso FILHO Unigênito para nos redimir pela 
Sua morte na Cruz, tornai eficaz em todos nós fruto da redenção. Mandai os Vossos Santos Anjos a nos 
ajudarem, a fim de que, por meio deles, reconheçamos sempre melhor este grandioso ato da redenção, 
sigamos sempre mais consciente a Palavra e a Vontade de DEUS e, um dia, possamos agradecer-Vos 
com todos os Santos Anjos por toda eternidade. Amém 
 
 

ORAÇÃO EM BENEFÍCIO DOS SACERDOTES 
Meu Deus e Pai do Céu, naquela noite no jardim das Oliveiras, Vosso Filho disse a Pedro: “Crês” tu 
que não posso apelar para Meu PAI que prontamente e nviaria mais do que doze legiões de Anjos 
para Minha defesa? ”  (MT 26,53).  Pai, pedimos-Vos agora: enviai essas doze legiões de Anjos com 
“cálices do fortalecimento” ao “Getsêmani” da Santa Igreja para defender e assistir nossos sacerdotes, a 
fim de que, fortalecidos pelo poder e presença desses Anjos, possam realizar fielmente sua missão 
sacerdotal.  Amém!          (Um minuto de silêncio) 

MISTÉRIOS DOLOROSOS DA PAIXÃO REDENTORA  
I – A dolorosa agonia de Jesus no Horto das Oliveir as 
D - Quando Jesus banhado em suor de Sangue e caindo com o rosto em terra, pede a Seu Pai afastar o 
cálice, Ele é verdadeiramente o Cordeiro de Deus que leva sobre Si o peso dos pec ados do 
mundo . Por amor a Seu Pai e a nós pecadores, tomou sobre Si nossos pecados e nos livrou deles. 
T - Que Nossa Senhora nos obtenha vislumbrar o imen so amor contido nas palavras do 
consentimento de Jesus: "Pater, fiat voluntas tua"  (Pai, que seja feita tua vontade). Que o 
pensamento de um Amor tão grande nos dê ânimo e val or para lutar contra o pecado e 
conformar nossa vida à nossa fé.  Pai Nosso, 10 Ave Maria, Glória ao Pai 
 

II – A cruel flagelação de Jesus atado a uma coluna  
D - Depois do consentimento da Agonia, eis aqui a aceitação sempre cheia de Amor, dos crudelíssimos 
tormentos, que seguiram às condenações mais injustas. 
T - Que Nossa Senhora nos obtenha viver na fé do amor do Filho de Deus , que sofreu por nós 
uma dolorosíssima flagelação. Que sejamos capazes d e mortificar nossos sentidos, e como o diz 
o Apóstolo, de reduzi-los à servidão  (1 Cor. 9, 27). Pai Nosso, 10 Ave Maria, Glória … 
 

III – A coroação de Espinhos de Jesus, Nosso Senhor  
D - Como se uma prova de amor tal como a flagelação não bastasse para afastar-nos do pecado e 
merecermos a Graça, o Filho de Deus quis submeter-se ainda à coroação de espinhos. 
T - Que Nossa Senhora nos consiga ser comovidos por  este Mistério; que uma humilhação tal 
oferecida por nós com um coração tão generoso nos m ova a praticar a humildade e a doçura.  
Pai Nosso, 10 Ave Maria, Glória ao Pai 
 

IV – Jesus com a Cruz nos ombros a caminho do Calvá rio - Via Crucis. 
D - Nossa Senhora subiu o caminho da Cruz com Seu Filho Jesus. Contou as Suas quedas, viu as Suas 
feridas, escutou as blasfêmias e as zombarias contra Ele. Que Ela nos faça entrever o Amor 
extraordinário que animava o Filho e que O fez capaz de levar a Cruz até o fim. 
T - Que Nossa Senhora da Compaixão, tão valente e t ão paciente, nos obtenha a força, a 
paciência e o valor. Confiemos-lhe muito particular mente os enfermos e os inválidos.   
Pai Nosso, 10 Ave Maria, Glória ao Pai 
 

V – A morte de Jesus na cruz – O Sacrifício Redento r - (Tudo está consumado) 
D - Significa que o Amor Misterioso do Coração de Jesus alcança seu último limite, que uma satisfação 
infinita é por conseguinte oferecida por nossos pecados, que a obra da Redenção está consumada. 
Visto que tudo está consumado, porquê, ainda, antes da sepultura, o episódio da lança, que abre o Seu 
Coração? A abertura do Coração pela lança nos deve fazer compreender que tudo o que Jesus fez, 
tudo o que sofreu, é unicamente por amor, e é por amor que nos deixou na Eucaristia o memorial eficaz 
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e Sacramental da Paixão que nos salva. A efusão do Sangue e da água designa, de fato, o dom do 
sacrifício eucarístico e o nascimento da Santa Igreja. 
T - Que Nossa Senhora da Agonia conceda-nos penetra r sempre mais dentro do Mistério 
Inesgotável do Sagrado Coração de Jesus. Pai Nosso, 10 Ave Maria, Glória ao Pai 
 

SÚPLICA A NOSSA SENHORA PELOS SACERDOTES 
Mãe dolorosa, peço-Te pelo Teu sofrimento na morte do Teu Filho, que ofereças ao Pai Eterno o 
precioso Sangue que jorrou das chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo Crucificado, pelos pobres 
sacerdotes transviados, que se tornaram infiéis à sua sublime vocação, para que, quanto antes, voltem 
junto ao Bom Pastor. Amém! Ó Mãe, peço-Te também pelos sacerdotes que sofrem no Purgatório.  
 

“ESTE É O GRANDE TRABALHO DAS VOSSAS QUINTAS-FEIRAS : 
É UMA TAREFA MUITO IMPORTANTE QUE VOS CONFIO” 

“Rezai por todos os sacerdotes esta noite, sim rezai muito por eles, e, apesar de poderdes pedir por 
outras pessoas, rezai principalmente por eles, nas diversas situações de responsabilidade e de perigo 
em que se encontram. Pedi, aquí junto de MIm, por todos os sacerdotes, porque isso é muito importante 
para eles, e eu agradecer-vos-ei o que por eles vos esforçardes. Mas, chegai-vos para bem perto de 
Mim, porque além daquilo que espero de vós a respeito dos sacerdotes, há outros assuntos que, do 
Meu Horto de dor, vejo no vosso mundo, no mundo em que viveis agora. Isso quero também dizê-lo, em 
confidência aos vossos corações. Tereis coragem de ficar e de ouvir até o fim os motivos que Me levam 
a dizer: “A Minha Alma está triste até a morte”...” 

ORAÇÃO PELOS SACERDOTES PARA A ÚLTIMA HORA DO HORTO  DAS OLIVEIRAS 
OFERECIMENTO DAS GOTAS DO PRECIOSÍSSIMO SANGUE COM AS SÚPLICAS A JESUS 

 

“Reza agora pelos sacerdotes e pelas suas grandes necesidades… “ 
1. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que se transviaram no caminho 
da sua missão, onde um dia entraram com amor e alegria, e hoje ficam em dúvida diante das dificuldades 
que encontram. Socorrei-os, tirai-lhes as dúvidas e mostrai-lhes a alegria de ser Vosso discípulo. Senhor 
Jesus, pela Vossa Dolorosa Paixão.  R – Tende misericórdia dos sacerdotes e do mundo in teiro! 
 

2. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que não imploram Graça e Luz 
para as suas dúvidas e tentações. Que não pedem perdão pelos seus pecados, e que não rezam por 
aqueles de que têm responsabilidade. Senhor, dai-lhes a graça da oração e da penitência. Glória ao Pai.                                         

 

3. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que se entregam exclusivamente 
às obras, que vivem no desejo do êxito, que se deixam embalar pelos louvores e descuidam de sua vida 
espiritual e da oração. Senhor, perdão, graça, luz e misericórdia para esses sacerdotes. R – Pelos 
infinitos méritos de Vossas Santas Chagas!  
 

4. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que se envaidecem do seu 
saber. Estudam muito, para mostrar cada vez mais sabedoria ao mundo, mas cujo saber está cheio de 
doutrinas falsas, que põem em dúvida a Vossa própria Palavra nas Escrituras, e assim geram a 
descrença nos filhos que lhes confiastes. Mostrai-lhes a Verdade, iluminai-lhes o caminho. Glória ao Pai.  
 

5. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes mundanizados, que apreciam as 
festas, as comodidades, os luxos e o dinheiro e se aproximam apenas das pessoas ricas, desprezando 
os pobres. Perdoai-lhes, Jesus, e mostrai-lhes o Vosso caminho de pobreza e humildade. Jesus, perdão 
e misericórdia para esses sacerdotes. R – Pelos infinitos méritos de Vossas Santas Chagas ! 

 

6. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que desprezam o trabalho 
humilde do confessionário, e o atendimento daqueles que os procuram na necessidade de um conselho. 
Que afastam e desprezam as almas aflitas, com palavras de aborrecimento e pressa, que afastam as 
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pessoas da confissão, da qual eles próprios se afastam também. Iluminai-os, nós Vos pedimos, ajudai-os 
e tocai-os com o Vosso Amor. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

7. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que se deixam dominar pelos 
sentidos, pelas paixões e se deixam seduzir, e pelos que são eles próprios, a atrair e a seduzir com 
palavras de mel, com o Vosso Nome e o de Vossa Mãe, enganando a incautos e ingênuos, levando-os 
para o seu próprio pecado oculto. Perdão, para eles, Jesus. Perdoai e convertei-os.  Glória ao Pai..  
 

8. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que recusam a Vossa Cruz, e 
atiram-na para os ombros dos irmãos, com manifestações de mau gênio ou de preguiça. Mostrai-lhes a 
sabedoria da Cruz, e enchei-os da Vossa paciência. Jesus, perdão e misericórdia para esses sacerdotes. 
R – Pelos infinitos méritos de Vossas Santas Chagas ! 
 

9. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que têm cargos de chefia, 
cargos de destaque, para que exerçam as suas funções com humildade, e delas não se envaideçam, 
mas as usem para Vos servir. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

10. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que são orientadores de grupos, 
para que lhes sejam dadas as graças necessárias para o bom desempenho do seu cargo, e a sua 
santificação pessoal.  Jesus, manso e humilde de Coração.  R – Fazei o coração dos sacerdotes 
semelhante ao Vosso Sagrado Coração! 

11. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão no ensino. Jesus, nós 
Vos imploramos, concedei-lhes a sabedoria e a ciência de que necessitam nas suas funções, aliadas a 
um grande amor por Vós, para o comunicarem aos seus alunos.  Jesus, manso e humilde de Coração.   
R – Fazei o coração dos sacerdotes semelhante ao Vo sso Sagrado Coração! 
 

12. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que usam os meios de 
comunicação, para que transmitam a Tua Verdadeira Sabedoria. Tu és sacerdote para sempre.  
R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  

 

13. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que são superiores de casas 
religiosas, para que transmitam o Vosso Amor a todos, e cresçam em santidade. Tu és sacerdote para 
sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

14. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão ligados a grandes 
obrigações pastorais, para que as exerçam com amor, na total entrega à Vossa Vontade. Enchei-os de 
sabedoria e de santidade, de luz e de fortaleza. Jesus, manso e humilde de Coração.   
R – Fazei o coração dos sacerdotes semelhante ao Vo sso Sagrado Coração!  

 

15. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes encarregados de pregar, para 
que lhes seja dada a Luz necessária aos bons frutos da sua missão. Tu és sacerdote para sempre.  
R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

16. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes envolvidos com assuntos 
administrativos. Acompanhai-os, Senhor, e enchei-os de Sabedoria. Jesus, manso e humilde de Coração.  
R – Fazei o coração dos sacerdotes semelhante ao Vo sso Sagrado Coração!  

 

17. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que chegaram ao fim do dia, e 
não tiveram uma hora para estar Convosco. Nós Vos imploramos, ide Vós ter com eles e tocai-lhes o 
coração com a Vossa  Graça e com o Vosso Amor, para que vejam que a Vossa companhia é melhor que 
tudo o mais. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
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18. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que trabalham nos hospitais, 
para que lhes seja dada a graça de transmitir a Paz e a Esperança aos doentes, e comunicar o Vosso 
Amor a todos, principalmente aos que vão morrer. Pela Vossa Dolorosa Paixão. R - Tende Misericórdia 
de nós, dos agonizantes, dos sacerdotes e do mundo inteiro! 
 

19. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que andam de paróquia em 
paróquia, assoberbados de trabalho. Santificai, Senhor, as suas lides apostólicas, com as graças pelos 
seus trabalhos e canseiras.  Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

20. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão doentes, e para os 
idosos. Concedei-lhes a graça de aproveitarem as suas dores e dificuldades, para crescerem em amor e 
santidade. Pela Vossa Dolorosa Paixão.  R - Tende misericórdia dos sacerdotes e do mundo in teiro!  
 

21. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que são vítimas de intrigas e 
calúnias. Dai-lhes forças para a sua cruz. Jesus, manso e humilde de Coração.  R – Fazei o coração 
dos sacerdotes semelhante ao Vosso Sagrado Coração!  
 

22. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão continuamente 
rodeados de pessoas, que os convencem de que eles são santos, e assim os cumulam de perigos, além 
de os fazerem perder tempo. Senhor, fazei que eles não Vos percam de vista. Tu és sacerdote para 
sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  

 

23. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que sofrem tentações, que estão 
em trevas, que não veem mais o caminho reto que lhes ensinaste e não sabem mais o que fazer da sua 
vida, para que a luz, de que necessitam, lhes seja dada. Tenha piedade deles, Senhor. Tu és sacerdote 
para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec! 
 

24. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que já não têm a Verdadeira Fé, 
que se deixaram dominar por ideias falsas, e já não acreditam nos Sacramentos, não creem na Vossa 
presença Eucarística, e admitem as faltas de respeito e os abusos. Jesus, perdão para esses sacerdotes. 
Mostrai-lhes os seus erros. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

25. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que não seguem mais a Sã 
Doutrina e se afastam da Vossa Verdadeira Igreja. Suplicamo-Vos por eles, fazei-os voltar à obediência à 
Verdadeira Igreja. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

26. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão arrependidos de ter 
seguido o caminho do Sacerdócio, e, também, para os que estão tentando deixar este Santo Serviço. 
Nós Vos pedimos que lhes deis a Verdadeira Luz para verem o caminho, e que tenham Amor para não o 
deixarem. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

27. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que cederam às tentações, que 
Vos abandonaram, e agora andam errantes pelos caminhos do mundo. Nós Vos pedimos, para eles, a 
graça do arrependimento. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

28. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão arrependidos de Vos 
terem abandonado, mas não vêem possibilidade de mudar de vida, por causa das responsabilidades que 
assumiram. Nós Vos pedimos que os envolvais com a Vossa Misericórdia. Tu és sacerdote para sempre. 
R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

29. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que não se arrependem de Vos 
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terem abandonado, e se gloriam da sua traição. Nós Vos pedimos, para eles, a graça do arrependimento 
e do perdão. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

30. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para aqueles sacerdotes que resistem com 
heroísmo, pelos que rezam e trabalham, pelos que cumprem o seu dever, pelos que procuram agradar-
Vos, e não ao mundo, para que perseverem nessa atitude, e avancem, cada vez mais, no caminho da 
santidade. Sede Vós próprio, Senhor, sempre a consolação e a alegria destes sacerdotes. Tu és 
sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  

 

31. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que se cansam e se esforçam 
na sua missão, e que, por isso, sofrem muitas necessidades e perigos, para que sejam fortalecidos, cada 
vez mais, no seu ministério. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

32. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes falecidos, para que, pelo Vosso 
Sangue, sejam purificados e conduzidos ao Vosso Reino. Nós Vos suplicamos, concedei-lhes Senhor o 
descanso eterno. R – E a Luz Perpétua os alumiem!          
 

33. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... , como tesouro de graças, PARA  TODOS OS TEUS SACERDOTES, para que 
eles conduzam até Vós os filhos que lhes confiastes, e recebam finalmente a Coroa da Glória.  AMÉM! 
 

 

Senhor Jesus Cristo, atende estes nossos pedidos qu e aqui fizemos!  
(Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai ) 

 
SÚPLICA A JESUS:  Ó Jesus, Sumo e Eterno Sacerdote, guardai os Vossos padres sob a proteção do 
Vosso Sagrado Coração, para que nenhum mal lhes aconteça. Conservai imaculadas as suas mãos 
ungidas que tocam todos os dias o Vosso Sagrado Corpo. Sejam puros os seus lábios tintos do Vosso 
Sangue. Permaneçam seus corações livres do contágio mundano, selados que foram pela marca 
sublime do Vosso Sacerdócio. Que eles progridam na Fidelidade e no Amor. Concedei-lhes, juntamente 
com o poder de transformar o Pão e o Vinho, o poder de transformar os corações dos homens. 
Abençoai com abundantes frutos o seu apostolado, e recompensai-os com o prêmio da Vida Eterna. 
Amém! 
 

SÚPLICA A MARIA: Ó Maria, branco Lírio da Santíssima Trindade, pelo Coração do Vosso Dileto Filho, 
eu Vos suplico humildemente, oferecei ao Eterno Pai essas preciosas gotas de Sangue e Água que 
escorreram do Coração de Jesus, a fim de que Ele se digne mandar à Sua Igreja muitos sacerdotes 
santos e zelosos religiosos. Ó Maria, minha Mãe Dileta, suplico-Vos por todos os sofrimentos que 
tivestes na morte de Vosso Filho, oferecei ao Eterno Pai o Seu Precioso Sangue, pelos sacerdotes que 
sofrem no Purgatório. Assim seja 
 

INTERCESSÃO 
“Meu filho, Minha filha!“  
“Reza agora pelas pessoas que se recomendaram à tua oração. Reza por teus familiares, 
amigos e inimigos e também por aqueles que já te fizeram sofrer. Reza por todos os que 
necessitam de oração e por aqueles de que te lembras agora. Chama-os todos, 
espiritualmente, para junto de ti, pois Eu os abençoarei. Reza também pela Santa Igreja e pelas 
suas grandes necessidades. Lembra-te especialmente de Sua Santidade o Papa Bento XVI, do 
Papa Francisco e seu Colegiado, dos bispos, dos sacerdotes, dos diáconos, dos seminaristas, 
dos religiosos, consagrados e dos vocacionados. Pede também pelas almas do Purgatório, 
pelas almas da Mansão Pagã, pelos pecadores, pelos doentes, pelos agonizantes e pelos que 
sofrem. Pede ainda pelas tuas necessidades pessoais e por toda a humanidade.” 
  

      ( Esta oração deverá ser feita em voz alta e com a participação de todos ) 
 

 

Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  
nesta hora da Vossa Santa Paixão, sobre  ....... ( coloque aqui os teus pedidos ) 
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Súplica final: 
Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos uma gota do Vo sso Preciosíssimo Sangue, nesta hora da 
Vossa Santa Paixão, sobre todos estes nossos pedido s que hoje aqui fizemos!  
( Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai ) 
 

BÊNÇÃO DE JESUS: 
“Ao terminar esta hora de amor e de reparação pede a Minha bênção, e tenha a certeza de que 
ela te será dada ... (faz aqui o teu pedido...) Agradeço-te e abençoo-te no fim desta hora e leva 
contigo as Minhas Graças e o Meu Amor, que te fará permanecer Comigo através das horas do 
teu sono, para, amanhã ao acordares, continuares Co migo durante todo o teu dia, e assim até o 
fim da tua vida, quando, finalmente, ficarás Comigo  para sempre” Amém! 
 

 

Graças e louvores se deem a todo momento!                                                                                    
A JESUS, MEU DEUS, O SANTÍSSIMO SACRAMENTO (3x) +  Glória ao Pai ... 

 

 

Mãos ensangüentadas de Jesus             Mãos que as crianças abençoaram           Mãos glorificadas de Jesus       
Mãos feridas lá na cruz                          Mãos que os pães multiplicaram               Mãos feridas lá na cruz              
Vem tocar em mim (3x)                           Vem tocar em mim (3x)                              Já tocou em mim (3x)               
Vem Senhor Jesus!                                   Vem Senhor Jesus!                                      Sim Senhor Jesus!  
 

Glória ao Pai....  
Bênção Final: 
Levante-se Deus, por intercessão da Virgem Maria, d e São Miguel Arcanjo e de toda a Milícia 
Celeste. Sejam dispersos Seus inimigos e fujam de S ua Face todos os que O odeiam!   
Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém 
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo... 

 

12 - VIA SACRA  
(São Luís Maria Grignion de Montfort) 

 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém  
 

VINDE ESPÍRITO SANTO …   
 

ATO DE CONTRIÇÃO: Ó meu Jesus, crucificado por minha culpa, estou muito arrependido de ter feito 
pecado, pois ofendi a Vós que sois tão bom, e mereci ser castigado neste mundo e no outro, mas 
perdoai-me, Senhor, não quero mais pecar. Amém     
 

D - Nós Vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui e em todas Vossas Igrejas que existem  
no mundo inteiro e Vos bendizemos!   R – Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo! 
 

AMOROSÍSSIMO JESUS  e Senhor meu, eis-me aqui prostrado diante de Vossa Divina presença; com 
todas as minhas potências Vos adoro, e desejo unir minha adoração com todas aquelas com que haveis 
sido, sois e sereis adorado por toda a eternidade. Adoro-Vos e reverencio-Vos, meu Divino Salvador, 
nesse Augustíssimo Sacramento de nossos altares, e Vos rogo que Vos digneis visitar espiritualmente 
esta minha pobre alma, dando-Vos ao mesmo tempo graças por esta Vossa Infinita Bondade. Amém 
 
 

Graças e louvores se deem a todo momento!                                                                                      
A JESUS, MEU DEUS, O SANTÍSSIMO SACRAMENTO (3x) +  Glória ao Pai ... 

SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS,  Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua, 
Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. (3x) 
 

JESUS, TU ÉS O MEU ÚNICO DEUS, uma multidão de Sacrários existem na terra, mas existe apenas UM Deus, que 
és TU, Jesus sacramentado. Não há distâncias, nem há idades. Ao pé do Sacrário estamos todos perto. Deus nos 

une. Peçamos a Ele, por mediação de Maria, que algum dia no céu, possamos contemplar a esse Deus, que por 

amor ao homem, se oculta sob as espécies do pão e do vinho. Diante do Sacrário, quantas vezes me ponho diante 

de Ti, ó Senhor!  Meus primeiros sentimentos são de vergonha, Senhor. Mas depois, ó Deus, que bom sois!  

Depois de ver a mim, vejo a Vós, e então ao contemplar Vossa Misericórdia, minha alma se consola e é feliz. 

Pensar que Vos ofendi, e apesar disso me amais e permitis estar em Vossa presença, sem que Vossa justa ira me 

aniquile. Senhor, dá-me as lágrimas de Davi, para chorar minhas culpas, mas ao mesmo tempo, dá-me um 

coração grande, muito grande, para com ele poder corresponder um pouquinho, embora seja muito pouquinho, 
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ao imenso amor que tendes por mim. Diante do Sacrário, Senhor, não sei o que faço aqui. Nada, pois nada sei 

fazer. Senhor, não sei o que faço aqui, mas estou Contigo. Eu sei que estais aqui, diante de mim. Amém       
 

ONIPOTENTE E ETERNO DEUS, digna-Te a olhar a Face de Teu Cristo, o Eterno e Sumo Sacerdote, 
e por amor d’Ele tem piedade dos Teus sacerdotes. Lembra-Te ó Deus Misericordioso, que são apenas 
débeis criaturas. Mantém vivo neles o Fogo do Teu Amor. Guarda-os junto a Ti, a fim de que o inimigo 
não prevaleça contra eles, e para que jamais se tornem indignos de sua sublime vocação. Amém 
Ó JESUS, SUPLICO-TE:  
Por Teus fiéis e fervorosos sacerdotes;  
Por Teus sacerdotes que vão às longínquas ou próximas missões;  
Por Teus sacerdotes que sofrem tentações;  
Por Teus sacerdotes que sofrem a solidão e a desolação;  
Por Teus jovens sacerdotes;  Por Teus idosos sacerdotes;  
Por Teus sacerdotes enfermos; Por Teus sacerdotes agonizantes;  
Pelas almas de todos os Teus sacerdotes que padecem no Purgatório.  
 

ORAÇÃO A NOSSO SENHOR JESUS CRISTO CRUCIFICADO  
A Virgem Dolorosa recebeu nos seus braços o corpo do Seu Filho morto pelos nossos pecados.  
Que Ela receba, no momento da morte, a alma de cada sacerdote, e a apresente ao Seu Jesus, para o prêmio eterno.  
Eis-me aqui, Bom e Dulcíssimo Jesus , de joelhos prostrado em Vossa presença eu Vos suplico com 
todo o fervor de minha alma, que Vos digneis gravar no meu coração os mais vivos sentimentos de fé, 
esperança e caridade, verdadeiro arrependimento de meus pecados e firme propósito de emenda, 
enquanto vou considerando com vivo afeto e dor, as Vossas cinco Chagas, tendo diante dos olhos 
aquilo que o profeta Davi já Vos fazia dizer, ó bom Jesus: “Transpassaram Minhas mãos e Meus pés 
e contaram todos os Meus ossos”.   Amém!     
(Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai, nas intenções do Santo Padre) 

1.ª ESTAÇÃO   
Jesus é condenado à morte 

D - Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos.  
T - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 
D - "Pilatos procurava libertar Jesus. Mas os judeus gritavam: se o libertas, não és amigo de César! Todo 
aquele que se faz rei, é inimigo de César. Pilatos, ouvindo estas palavras, mandou trazer Jesus, e disse 
aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritaram: Tira-o, tira-o, crucifica-o. Disse Pilatos: Crucificarei o 
vosso rei? Responderam os pontífices: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou-lhes 
Jesus, para ser crucificado" (Jo 9,12-16).  (pausa de silêncio) 
T - Ó Jesus, Vós instituístes a Igreja e, na Igreja , o Sacerdócio Ministerial, para que os merecimen-
tos da Vossa Paixão e Morte fossem aplicados aos ho mens de todos os países e de todos os 
tempos. Nós Vos agradecemos! D - Meu Jesus, Perdão e Misericórdia!   
R - Maria, Rainha dos Apóstolos, obtende, para a Sa nta Igreja, uma nova Primavera! 
D - Oremos: Deus onipotente e eterno, concedei-nos a graça de reviver de tal modo os mistérios da 
Paixão do Senhor, que mereçamos perdão e misericórdia. Pelo mesmo Cristo Nosso Senhor.  T - Amém  
 

A morrer crucificado, teu Jesus é condenado, Por teus crimes, pecador  (bis) 
Pela Virgem Dolorosa, Vossa Mãe tão piedosa, Perdoai ó meu Jesus!  (bis)  

 
 

 2.ª ESTAÇÃO   
Jesus recebe a Cruz 

D - Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos.  
T - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 
D - "Os judeus apoderaram-se então de Jesus, e Ele, levando a Cruz aos ombros, saiu da cidade, em di-
reção ao lugar do Calvário" (Jo 19,16-17). (pausa de silêncio) 
T - Para todos dissestes, ó Jesus: "Quem quiser vir  após Mim, negue-se a si mesmo, tome a sua 
Cruz e siga-Me" (Mc 8,34). Mas esta ordem é dirigid a principalmente a quem chamais no caminho 
"árduo e feliz" do Sacerdócio. Concedei, pois, a to dos os chamados, a graça de carregar, com 
alegria e agradecimento, a Cruz das renúncias neces sárias para viver um sacerdócio santo!  
D - Meu Jesus, Perdão e Misericórdia!   
R - Maria, Rainha dos Apóstolos, obtende, para a Sa nta Igreja, uma nova Primavera! 
D - Oremos: Deus onipotente e eterno, que, para dar ao gênero humano um exemplo de humildade, 
quisestes que o nosso Salvador tomasse a natureza humana e subisse à Cruz, concedei-nos 
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benignamente que acolhamos o ensinamento da Sua Paixão, para tomar parte na Vossa Ressurreição. 
Pelo mesmo Jesus Cristo Nosso Senhor. T – Amém 
 

Com a Cruz é carregado, e do peso, acabrunhado, Vai morrer por teu amor   (bis)  
Pela Virgem Dolorosa, Vossa Mãe tão piedosa, Perdoai ó meu Jesus!  (bis)  

 
 

3.ª ESTAÇÃO   
Jesus cai pela primeira vez 

D - Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos.                                                                                 
T - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 
D - "O Senhor abriu-me os ouvidos, e eu não me opus, não me retirei. Apresentei as costas àqueles que 
me flagelavam e, o rosto, a quem me arrancava a barba. Não desviei o rosto dos ultrajes e dos escarros. 
Meu Deus está comigo! Por isso não serei confundido" (Is 50,5-7).  (pausa de silêncio) 
T - A tentação do desânimo é uma das coisas mais fo rtes e freqüentes em quem aspira ao 
Sacerdócio. Concedei, ó Jesus, a força de vencer o desânimo a quem chamastes a conservar-se 
inteiramente a Vós, pela salvação dos irmãos.   
D - Meu Jesus, Perdão e Misericórdia!   
R - Maria, Rainha dos Apóstolos, obtende, para a Sa nta Igreja, uma nova Primavera! 
D - Oremos:  Concedei-nos, nós Vos pedimos, Deus onipotente, que caindo por nossa fraqueza no meio 
de tantas dificuldades, encontremos apoio na intercessão de Vosso Filho sofredor. Ele que vive e reina 
Convosco por todos os séculos dos séculos.  T - Amém 
 

Pela Cruz tão oprimido, cai Jesus desfalecido,  Pela tua salvação  (bis)  
Pela Virgem Dolorosa, Vossa Mãe tão piedosa, Perdoai ó meu Jesus!  (bis)  

4.ª ESTAÇÃO  
Jesus encontra sua Mãe 

D - Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos.                                                                              
T - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 
D - "Simeão disse a Maria, Sua Mãe: eis que Esta Criança será causa de ruína e de salvação para mui-
tos em Israel. Será um sinal de contradição. E uma espada de dor Te trespassará a alma, para que se 
descubram os secretos pensamentos de muitos corações" (Lc 11,34-35).  (pausa de silêncio) 
T - A Vossa Mãe, ó Jesus, Vos deu coragem no caminh o do calvário; que Ela esteja sempre 
presente na vida daqueles que participam do Vosso ú nico Sacerdócio, para encorajar e consolar.  
D - Meu Jesus, Perdão e Misericórdia!   
R - Maria, Rainha dos Apóstolos, obtende, para a Sa nta Igreja, uma nova Primavera! 
D - Oremos:  Ó Deus, em cuja Paixão, como Simeão tinha profetizado, uma espada de dor atravessou o 
Dulcíssimo Coração da Gloriosa Virgem e Mãe Maria, concedei-nos, por Vossa Bondade, que a 
recordação e a veneração dos Vossos sofrimentos nos obtenham o fruto benéfico da Vossa Paixão. Vós 
que viveis e reinais por todos os séculos. T- Amém 
 

Vê a dor da Mãe amada, que se encontra desolada, Com Seu Filho em aflição  (bis) 
Pela Virgem Dolorosa, Vossa Mãe tão piedosa, Perdoai ó meu Jesus!  (bis)  

 
 5.ª ESTAÇÃO   

Jesus encontra Simão Cireneu 
D - Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos.                                                                                          
T - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 
D - "E os soldados lançaram mão dum certo Simão Cireneu, que voltava do campo, e carregaram-no 
com a Cruz, para levar atrás de Jesus" (Lc 23,26).  (pausa de silêncio) 
T - Simão Cireneu foi forçado a levar a Cruz. Que o s Vossos Sacerdotes, ó Jesus, levem a sua 
cruz atrás de Vós, com Amor generoso e perseverante !  
D - Meu Jesus, Perdão e Misericórdia!   
R - Maria, Rainha dos Apóstolos, obtende, para a Sa nta Igreja, uma nova Primavera! 
D - Oremos: Ó Deus, que com o Sangue Precioso de Vosso Filho quisestes santificar a bandeira da 
Cruz vivificadora, concedei-nos, nós Vos suplicamos, que todos quantos nos alegramos com a honra 
prestada à mesma Santa Cruz, possamos gozar sempre da Vossa proteção. Pelo mesmo Jesus Cristo 
Nosso Senhor.  T - Amém 
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No caminho do Calvário, um auxílio é necessário, Não Lhe nega o Cireneu  (bis)  
Pela Virgem Dolorosa, Vossa Mãe tão piedosa, Perdoai ó meu Jesus!  (bis)  

  
 

6.ª ESTAÇÃO   
Jesus encontra Verônica 

D - Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos.                                                                     
T - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 
D - "Vimo-lo sem beleza alguma, nem esplendor, nem aparência amável, desprezado e rejeitado pelos 
homens, homem das dores, experimentado no sofrimento" (Is 53,3).  (pausa de silêncio) 
T - Fazei, ó Jesus, que os Vossos Sacerdotes, semel hantes a Vós pelo caráter recebido com o 
Sacramento da Ordem, sejam a Vós semelhantes também  pela prática das virtudes da pobreza, 
da castidade e da obediência!   
D - Meu Jesus, Perdão e Misericórdia!   
R - Maria, Rainha dos Apóstolos, obtende, para a Sa nta Igreja, uma nova Primavera! 
D - Oremos: Ó Deus, a quem todos os corações estão patentes, a quem todas as vontades estão 
claras, a quem nenhum segredo está escondido, purificai os pensamentos da nossa alma, com a efusão 
do Espírito Santo, para que mereçamos amar-Vos perfeitamente e louvar-Vos dignamente. Por Jesus 
Cristo Nosso Senhor. T- Amém 
 

Eis o rosto ensangüentado, por Verônica enxugado, Que no pano apareceu  (bis)  
Pela Virgem Dolorosa, Vossa Mãe tão piedosa, Perdoai ó meu Jesus!  (bis)  

 
 

7.ª ESTAÇÃO   
Jesus cai pela segunda vez 

D - Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos.                                                                               
T - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 
D - O autor da carta aos Hebreus afirma que: "Todo o pontífice, tomado dentre os homens, é constituído 
a favor dos homens naquelas coisas que se referem a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos 
pecadores, o qual se possa condoer daqueles que ignoram e erram, porque também está cercado de 
enfermidades".  (pausa de silêncio) 
T - Concedei aos Vossos Sacerdotes, pecadores eles ta mbém como nós, a graça de estimar e praticar 
o Sacramento da Penitência, em favor de si mesmos e  dos fiéis confiados aos seus cuidados!  
D - Meu Jesus, Perdão e Misericórdia!   
R - Maria, Rainha dos Apóstolos, obtende, para a Sa nta Igreja, uma nova Primavera! 
D - Oremos: Dignai-Vos, Deus onipotente, conceder-nos que, afligidos sem cessar pelas nossas culpas, 
sejamos libertados pelos méritos da Paixão do Vosso Unigênito Filho, que vive e reina Convosco por to-
dos os séculos dos séculos.  T – Amém 
 

Outra vez desfalecido, pelas dores abatido, Cai por terra o Salvador  (bis)  
Pela Virgem Dolorosa, Vossa Mãe tão piedosa, Perdoai ó meu Jesus!  (bis)  

 
 

8.ª ESTAÇÁO   
Jesus encontra as santas mulheres 

D - Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos.                                                                             
T - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 
D - "O povo seguia Jesus em multidão, assim como as mulheres, que batiam no peito e choravam sobre 
Ele. Mas Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por Mim; chorai antes 
por vós e por vossos filhos" (Lc 23,27-28).  (pausa de silêncio) 
T - Como recomendastes, ó Jesus, às piedosas mulheres a  virtude salutar da compunção, assim con-
cedei aos Vossos Sacerdotes a graça de praticar a m esma virtude, flor perfumada da humildade.  
D - Meu Jesus, Perdão e Misericórdia!   
R - Maria, Rainha dos Apóstolos, obtende, para a Sa nta Igreja, uma nova Primavera! 
D - Oremos: O Senhor Jesus Cristo, que descestes do seio do Pai à Terra e derramastes o Vosso 
Sangue Precioso em remissão dos nossos pecados, nós Vos pedimos, humildemente, que no dia do 
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juízo mereçamos ouvir, à Vossa direita, aquelas palavras: vinde, benditos. Vós que viveis e reinais por 
todos os séculos dos séculos. T – Amém 
 

Das mulheres que choravam, que fiéis O acompanhavam, É Jesus consolador  (bis)  
Pela Virgem Dolorosa, Vossa Mãe tão piedosa, Perdoai ó meu Jesus!  (bis)   

 
9.ª ESTAÇÁO   

Jesus cai pela terceira vez 
D - Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos.                                                                                     
T - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 
D - "Através da violência e do juízo Ele foi arrancado! Quem terá compaixão d'Ele? Sim, Ele foi arran-
cado da terra dos vivos; pelo eleito do meu Povo, Ele foi ferido de morte. Mas Ele não tinha cometido 
culpa nenhuma, nem tinha sido encontrada mentira nos seus lábios" (Is 53,8-9).  (pausa de silêncio) 
T - A aceitação constante do pecado venial na nossa  vida, gera a terrível doença da tibieza, cami-
nho certo ao estado do pecado mortal. Concedei, ó J esus, aos Vossos Sacerdotes, a graça de 
viver sempre no fervor e de guiar as almas no camin ho da santidade.  
D - Meu Jesus, Perdão e Misericórdia!   
R - Maria, Rainha dos Apóstolos, obtende, para a Sa nta Igreja, uma nova Primavera! 
D - Oremos: Deus onipotente e eterno, única esperança do mundo, que pela voz dos profetas 
anunciastes os mistérios dos tempos presentes, dignai-Vos aumentar o fervor das orações do Vosso 
povo, porque nenhum dos Vossos fiéis pode progredir nas virtudes, se Vós mesmo não o inspirais com 
a Vossa Graça. Por Jesus Cristo Nosso Senhor.  T- Amém 
 

Cai terceira vez prostrado, pelo peso redobrado, Dos pecados e da Cruz   (bis) 
Pela Virgem Dolorosa, Vossa Mãe tão piedosa,Perdoai ó meu Jesus!  (bis)  

 
 10.ª ESTAÇÃO   

Jesus é despojado de suas vestes 
D - Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos.                                                                                
T - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 
D - “Depois que crucificaram Jesus, os soldados pegaram Suas vestes e as dividiram em quatro partes, 
uma para cada soldado. A túnica era feita sem costura, uma peça só de cima abaixo. Eles combinaram: 
‘Não vamos rasgar a túnica. Vamos tirar sorte, para ver de quem será’. Assim cumpriu-se a Escritura: 
‘Repartiram entre si as Minhas vestes e tiraram a sorte sobre Minha túnica’” (Jo 19,23-24). (silêncio)  
T – Que os Vossos Sacerdotes estejam sempre dispostos a ajudar a todos os que os procuram 
para um conselho, orientação espiritual ou confissã o sacramental.  
D - Meu Jesus, Perdão e Misericórdia!   
R - Maria, Rainha dos Apóstolos, obtende, para a Sa nta Igreja, uma nova Primavera! 
D - Oremos: Ó meu Jesus, que eu ame a unidade de Vossa Santa Igreja, por meio de todos os Teus 
Sacerdotes, e trabalhe por sua expansão no mundo inteiro, jamais fazendo acepção de pessoas nessa 
tarefa, para ajudar-Vos a salvar todas as almas. T - Amém 

 

Das suas vestes despojado, todo chagado e pisado, Eu vos vejo, meu JESUS (bis)  
Pela Virgem Dolorosa, Vossa Mãe tão piedosa, Perdoai ó meu Jesus!  (bis)  

 
 

11.ª ESTAÇÃO   
Jesus é pregado à Cruz 

D - Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos.                                                                                
T - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 
D - "E chegando ao lugar do Calvário, aí O crucificaram, juntamente com os ladrões, um à direita e outro 
à esquerda. Jesus dizia: "Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem"  (Lc 23,33-34) (silêncio) 
T - Que todo Sacerdote, ó Jesus, possa repetir com São Paulo: "Mas longe de mim o gloriar-me, 
senão na Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque o mundo está crucificado para mim, e eu 
crucificado para o mundo" (Gl 6,14).  
D - Meu Jesus, Perdão e Misericórdia!   
R - Maria, Rainha dos Apóstolos, obtende, para a Sa nta Igreja, uma nova Primavera! 
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D - Oremos: Olhai benignamente, ó Deus, para esta nossa família, pois, por amor dela, o Senhor nosso 
Jesus não hesitou em entregar-Se nas mãos dos inimigos e em sofrer o tormento da Cruz. Pelo mesmo 
Jesus Cristo Nosso Senhor.   T - Amém 
 

Sois por mim na Cruz pregado, duramente torturado, Com cegueira e com furor  (bis)  
Pela Virgem Dolorosa, Vossa Mãe tão piedosa, Perdoai ó meu Jesus!  (bis)  

 
 

12.ª ESTAÇÃO  
Jesus expira na Cruz 

D - Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos.                                                                                         
T - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 
D - "Para que a Escritura se cumprisse, Jesus exclamou: Tenho sede! Havia perto uma vasilha cheia de 
vinagre. Molharam uma esponja no vinagre, colocaram-na na ponta de uma cana e levaram-na à boca 
de Jesus. Tendo provado o vinagre, Jesus disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, 
expirou". 
(Jo 19,28).  (pausa de silêncio) 
T - Instituístes o Sacerdócio Ministerial, ó Jesus,  para aplicar aos homens, Vossos irmãos, os 
merecimentos da Vossa morte. Concedei aos Vossos Sa cerdotes a graça de cooperar Convosco 
na salvação do mundo, com uma vida pura e santa.  
D - Meu Jesus, Perdão e Misericórdia!   
R - Maria, Rainha dos Apóstolos, obtende, para a Sa nta Igreja, uma nova Primavera! 
D - Oremos: Ó Deus, que no coração do Vosso Filho, ferido pelos nossos pecados, Vos dignais 
conceder-nos misericordiosamente os tesouros do Vosso Amor, concedei, nós Vos suplicamos, que, 
apresentando-Lhe o devoto obséquio da nossa piedade, Lhe ofereçamos também atos de uma digna 
reparação. Por Jesus Cristo Nosso Senhor.  T – Amém 
 

Meu Jesus, por nós morrestes, por nós todos padecestes, Oh! Que grande é a Vossa dor!  (bis)  
Pela Virgem Dolorosa, Vossa Mãe tão piedosa, Perdoai  ó meu Jesus!  (bis)  

13.ª ESTAÇÃO   
Jesus é tirado da Cruz 

D - Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos.                                                                                                 
T - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 
D - "Depois disto, José de Arimatéia, que era discípulo de Jesus, embora ocultamente, por medo dos 
judeus, pediu licença a Pilatos para retirar o Corpo de Jesus. Pilatos deu licença. Veio, então, e retirou o 
Corpo de Jesus" (Jo 19,38). (pausa de silêncio) 
T - A Virgem Dolorosa recebeu nos Seus braços o cor po do Seu Filho morto pelos nossos 
pecados. Que Ela receba, no momento da morte, a alm a de cada Sacerdote, e a apresente ao Seu 
Jesus, para o prêmio eterno.  
D - Meu Jesus, Perdão e Misericórdia!   
R - Maria, Rainha dos Apóstolos, obtende, para a Sa nta Igreja, uma nova Primavera! 
D - Oremos: Apresentando à Vossa Majestade o Cordeiro Imaculado, nós Vos suplicamos, ó Senhor, que 
acendais nos nossos corações aquele fogo divino que inflamou o coração da Bem-Aventurada Virgem 
Maria. Por Jesus Cristo Nosso Senhor.  T- Amém 
 

Do madeiro vos tiraram, e à Mãe Vos entregaram, Com que dor e compaixão!  (bis)  
Pela Virgem Dolorosa, Vossa Mãe tão piedosa, Perdoai ó meu Jesus!  (bis)  

 
  

14.ª ESTAÇÃO   
Jesus é sepultado 

D - Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos.                                                                                                 
T - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.  
D – José de Arimatéia, Nicodemos e alguns Apóstolos auxiliados por pessoas piedosas e as santas 
mulheres, prepararam o Corpo do SENHOR, ungindo-O com um mistura de aloés e mirra, e O 
envolveram com um lençol de linho. Deitaram o Corpo do SENHOR numa saliência na rocha em forma 
de cama e fecharam a entrada com uma grande pedra.  (pausa de silêncio) 
T – Que os Teus Sacerdotes estejam sempre dispostos  a abençoar a todos na vida e na morte, 
sendo assim amplos caminhos para a salvação do mund o.  
D - Meu Jesus, Perdão e Misericórdia!   
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R - Maria, Rainha dos Apóstolos, obtende, para a Sa nta Igreja, uma nova Primavera! 
D – Oremos: Quem morre vai para junto de DEUS. Por isso mesmo, a lembrança dos falecidos não deve 
trazer tristeza, mas deve motivar a nossa perseverança no mesmo espírito de fé, justiça e amor. T – Amém  
 

No sepulcro Vos puseram, mas os homens tudo esperam, Do mistério da Paixão  (bis)  
Pela Virgem Dolorosa, Vossa Mãe tão piedosa, Perdoai ó meu Jesus!  (bis)  

 
 

15.ª ESTAÇÃO   
A Ressurreição de Jesus 

D - Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos.                                                                                                      
T - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 
D – Maria Madalena e as outras mulheres foram ao Túmulo de Jesus.  "Apareceram em frente delas dois 
personagens com vestes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o 
chão, disseram-lhes eles: Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas res-
suscitou" (Lc 24,4-6).  (pausa de silêncio) 
T - Vós dissestes, ó Jesus: "Em verdade, em verdade  vos digo que, se o grão de trigo, que cai na 
terra, não morrer, fica infecundo; mas, se morrer, produz muito fruto" (Jo 12, 24-25). Assim 
aconteceu Convosco; assim aconteça com todos os Vos sos Sacerdotes: que os seus sacrifícios 
sejam penhor de ressurreição e de vida para todos o s irmãos remidos com o Vosso Sangue!  
D - Meu Jesus, Perdão e Misericórdia!   
R - Maria, Rainha dos Apóstolos, obtende, para a Sa nta Igreja, uma nova Primavera! 
D - Oremos: Senhor Jesus, Filho do Deus vivo, Vós dissestes: "Era necessário que Cristo sofresse estas 
coisas e assim entrasse na Sua glória". Ajudai-nos a enfrentar todos os sofrimentos desta vida, com 
profunda fé e crescente participação na Vossa Ressurreição. Vós que viveis e reinais, Deus, pelos 
séculos dos séculos. O amor venceu. A vida venceu a morte. Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente e 
está entre nós. T – Amém 
 

Meu Jesus, por Vossos passos, recebei em Vossos braços, A mim, pobre pecador.  (bis) 
Pela Virgem Dolorosa, Vossa Mãe tão piedosa, Perdoai ó meu Jesus!  (bis)  

SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS,  Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua, 
Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. (3x) 

 
ORAÇÃO FINAL 
D - Senhor Jesus, olhai Vossos servos, e concedei-lhes o Dom de Vossa Paz, de Vosso Amor, e de 
Vosso Socorro; enviai-nos Vosso Espírito Santo, para que nos amemos uns aos outros, mantendo-nos 
num mesmo espírito, pelos vínculos da Paz e da Caridade, para que formemos uma mesma fé, e, 
como nós, fomos chamados a uma mesma esperança, por nossa vocação, para chegarmos juntos ao 
Perfeito Amor em Jesus Cristo. T - Amém.  PAI NOSSO, AVE MARIA, GLÓRIA 
 
SÚPLICA A NOSSA SENHORA PELOS SACERDOTES 
Mãe dolorosa, peço-Te pelo Teu sofrimento na morte do Teu Filho, que ofereças ao Pai Eterno o 
precioso Sangue que jorrou das chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo Crucificado, pelos pobres 
sacerdotes transviados, que se tornaram infiéis à sua sublime vocação, para que, quanto antes, voltem 
junto ao Bom Pastor. Amém! Ó Mãe, peço-Te também pelos sacerdotes que sofrem no Purgatório. 
Amém 
] 

D - Ó Maria, ao Vosso Coração confiamos todos os nossos Sacerdotes 
R - Guiai-os, guardai-os, protegei-os e salvai-os.  
 

INTERCESSÃO 
 “Meu filho, Minha filha!“  
“Reza agora pelas pessoas que se recomendaram à tua oração. Reza por teus familiares, amigos e 
inimigos e também por aqueles que já te fizeram sofrer. Reza por todos os que necessitam de oração 
e por aqueles de que te lembras agora. Chama-os todos, espiritualmente, para junto de ti, pois Eu os 
abençoarei. Reza também pela Santa Igreja e pelas suas grandes necessidades. Lembra-te 
especialmente de Sua Santidade o Papa Bento XVI, do Papa Francisco e seu Colegiado, dos bispos, 
dos sacerdotes, dos diáconos, dos seminaristas, dos religiosos, consagrados e dos vocacionados. 
Pede também pelas almas do Purgatório, pelas almas da Mansão Pagã, pelos pecadores, pelos 
doentes, pelos agonizantes e pelos que sofrem. Pede ainda pelas tuas necessidades pessoais e por 
toda a humanidade.”   (Esta oração deverá ser feita em voz alta e com a participação de todos) 
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Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  
nesta hora da Vossa Santa Paixão, sobre ....... ( coloque aqui todos os teus pedidos ) 
 

Súplica final: Senhor Jesus Cristo, atende todos estes nossos pedi dos que aqui fizemos!  
( Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai ) 
 
BÊNÇÃO DE JESUS: “Ao terminar esta hora de amor e de reparação pede a Minha bênção, e 
tenha a certeza de que ela te será dada ... ( aqui faz o teu pedido... ) 
 

Agradeço-te e abençoo-te no fim desta hora e leva c ontigo as Minhas Graças e o Meu Amor, 
que te fará permanecer Comigo através das horas do teu sono, para, amanhã ao acordares, 
continuares Comigo durante todo o teu dia, e assim até o fim da tua vida, quando, finalmente, 
ficarás Comigo para sempre” Amém! 
 

Graças e louvores se deem a todo momento!                                                                                                           
A JESUS, MEU DEUS, O SANTÍSSIMO SACRAMENTO (3x) +  Glória ao Pai ... 

 

Mãos ensangüentadas de Jesus              Mãos que as crianças abençoaram           Mãos glorificadas de Jesus       
Mãos feridas lá na cruz                          Mãos que os pães multiplicaram               Mãos feridas lá na cruz              
Vem tocar em mim (3x)                           Vem tocar em mim (3x)                              Já tocou em mim (3x)           
Vem Senhor Jesus!                                   Vem Senhor Jesus!                                      Sim Senhor Jesus!  
 

Glória ao Pai....  
Bênção Final: Levante-se Deus, por intercessão da Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a 
Milícia Celeste; sejam dispersos Seus inimigos e fujam de Sua Face todos os que O odeiam!   
Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém 
 

 

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo... 

13 – JESUS! MISERICÓRDIA! 
 

Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém  
 

VINDE ESPÍRITO SANTO … 
 

D - Nós Vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui e em todas as Vossas Igrejas que 
existem no mundo inteiro e Vos bendizemos!   R – Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mund o! 
 
 

Graças e louvores se deem a todo momento!                                                                                                                   
A JESUS, MEU DEUS, O SANTÍSSIMO SACRAMENTO (3x) +  Glória ao Pai ... 

 

SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS ,  Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua, 
Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.  (3x) 

 

CONVITE 
As horas da Paixão do Senhor são horas especiais, em que Jesus abre o Seu Coração para conceder 
ao mundo graças abundantes de conversão, luz e fortaleza. Nós também estamos convidados a entrar 
no Horto das Oliveiras, para vigiar e orar, em união com o Senhor.  
 

Este convite “Faz-Me companhia na noite de quinta-feira ”, significa: Adorar o Senhor ofendido, ter 
compaixão do Senhor que sofre, reparar  os nossos pecados e os do mundo inteiro, oferecer preces 
pelo Santo Padre, pelos Bispos, pelos Sacerdotes e por toda a humanidade, juntar forças para suportar 
os nossos próprios sofrimentos, e alcançar graças, para aqueles que estão longe de Deus. 
 

Tomemos a sério o convite do Senhor: “Vigiai e orai ” , e o de Sua Mãe, que, na aparição aos 
pastorinhos em Fátima, disse: “Rezai, rezai muito e fazei sacrifício pelos pecador es, porque não há 
quem se sacrifique e peça por eles”.  Que muitas pessoas sejam tocadas pelo sofrimento do Senhor, 
despertem, e se deixem inflamar do Amor de Jesus, que tanto nos ama, e é tão pouco amado.  
 

“Agora, situa-te no lugar onde estou e onde entras: O Horto das Oliveiras. Observa o lugar e 
contempla-Me. Há no ar uma sensação de tristeza. Ajoelha-te, e adora com os Anjos ESTE que aqui 
está, para começar a Sua vigília de dor e que está a sofrer pelos vossos pecados” 
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“Agradece a graça que te faço em te chamar aqui, em permitir que Me faças companhia durante esta 
hora, em aceitar a reparação que Me vais oferecer. Agradece por ti e pelos teus irmãos que vão se 
beneficiar desta tua oração. Agradece o Amor, a salvação e o Meu Sacrifício de dor e de morte.” 
 

“Mergulha-te agora Comigo em oração. Mergulha o teu sofrimento no Meu. Vê os pecados do mundo 
em todos os tempos, vê os teus próprios pecados. Vê como assumo cada um, mesmo os mais 
repugnantes. Vê o suor de Sangue inundar o Meu rosto e todo o Meu corpo. Adora-Me em silêncio, e 
arrepende-te! Pede perdão para o mundo, vê-Me buscar companhia nos Meus discípulos, e não a 
encontrar. Mergulha aqui os teus desencantos e desilusões. Faz propósitos de mais amor por Mim, de 
mais companhia, e de mais amor aos irmãos.”  
 

“Reza comigo, com muito amor. Aceita Comigo a dor que te aflige. Aceita as tuas dificuldades, a tua 
miséria. Põe a Meus pés aquilo que és, aquilo que tens, aquilo que fazes e que suportas, coloca aqui os 
teus próprios pecados, para que te limpe deles. Entrega-Me todo o teu ser, o teu tempo, a tua saúde, o 
teu trabalho, as tuas disponibilidades econômicas, a tua família, a tua própria vida.” 
 

“Olha-me nos meus sacrários, sozinho, fechado, olhado sem amor, tratado sem respeito, ultrajado em 
comunhões sacrílegas. No horto, vi essas situações e sofri aflições, por causa daquilo que Me fariam. É 
por isso que é preciso, agora, a reparação dos filhos que Me fazem companhia. Pede perdão pelos que 
não Me adoram, não Me respeitam e que Me ultrajam. Reza por esses irmãos, e adora-Me tu por eles.”  

  

“Aqui, comigo, podes acompanhar os tormentos da minha paixão, tormentos que, no Horto, Eu vi, um 
por um. Contempla-os Comigo. Acompanha-Me neste momento difícil, em que Eu vejo o que vou sofrer. 
Promete aceitar o sofrimento que Eu permitir que te aconteça. Continua na Minha companhia e procura 
agora também a ajuda de Maria, Minha e tua Mãe.”  
 

“Continua comigo. Fala-me no teu coração. Deixa-o expandir para Mim e por Mim. Se preferires, fica 
calado, contemplando-Me, ou dizendo, simplesmente, que Me ama. Mesmo que não soubesses dizer 
mais nada, apenas isto já Me bastava.” 
 

D - Jesus, manso e humilde de Coração.  R – Fazei o nosso coração semelhante ao Vosso! 
OREMOS: Eis-me aqui, bom e dulcíssimo jesus, de joelhos prostrado em Vossa presença eu Vos 
suplico com todo o fervor de minha alma, que Vos digneis gravar no meu coração os mais vivos 
sentimentos de fé, esperança e caridade, verdadeiro arrependimento de meus pecados e firme propósito 
de emenda, enquanto vou considerando com vivo afeto e dor, as Vossas cinco Chagas, tendo diante dos 
olhos aquilo que o profeta Davi já Vos fazia dizer, ó bom Jesus: “Transpassaram Minhas mãos e Meus 
pés e contaram todos os Meus ossos”.   Amém! 
 
VEM COMIGO 
“Do Meu Sacrário, de todos os Sacrários onde estou, olho para vós. Como podeis viver tão sossegados? É 
verdade que a Minha Misericórdia está sempre operante, mas, quem é que a aproveita? Quem a deixa 
crescer, florir, frutificar? Quem corresponde à Minha Misericórdia? Vinde olhar o mundo! Que vedes? 
Mundanidades, esquecimento de Mim, ou ignorância quase total, materialismo, paixões desenfreadas, 
vícios, frieza, ambições, inveja e ódio, vidas estragadas e quantos mergulhados em desespero!”  
  

“Queres agradar-Me? Vem fazer-Me companhia. Vem Comigo, vem para o seio de Maria, Minha Mãe. Não 
há lugar mais propício à oração e ao recolhimento. O seio de Maria é silencioso e canta louvores. 
Aprenderás a oração silenciosa, oração feita mais de olhares, oração feita de amor e adoração.” 
 

D - Meu Jesus, perdão e misericórdia! (3x)  R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas!  
  
O GRANDE CONVITE  
“À entrada do Horto, deixei os Meus Discípulos. Apenas tomei comigo Pedro, Tiago e João, os mais 
íntimos, que costumavam estar mais perto de Mim. Mesmo estes três, deixei-os a pequena distância. 
Vinde vós Comigo, tu que estás agora aqui, tu que ouves estas palavras. Não penses que este Horto, para 
onde Me dirijo, é lugar só para alguns ou para privilegiados!  Aqui, junto de Mim é lugar para todos os que 
aqui quiserem vir reparar e interceder por aqueles que são a causa desta Minha Agonia de morte.” 
 

“Meus filhos, vós não entendeis a necessidade que tendes, que o mundo tem, desta oração reparadora, na 
noite dolorosa de quinta-feira. Vós não entendeis, porque apenas vedes as vossas dores, os vossos 
aborrecimentos, os vossos trabalhos. Estais fixos em vós mesmos e apenas sabeis pedir, pedir e pedir.”  
 

“Agora sou Eu a pedir, a pedir o vosso tempo, a vossa disponibilidade, a vossa oração, tudo o que tendes 
e que guardais tão ciosamente. O que é que guardais nos vossos corações, Meus filhos? Guardais o 
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vosso tempo… e é esse tempo que Eu vos peço. Peço-vos que venhais Comigo, sem contar o tempo, que 
Me deis esse tempo para estar Comigo, para Me acompanhardes nestas horas dolorosas.”  
 

“Fica comigo aqui, e aprenderás Comigo, como é que se sofre. Fica Comigo e aprenderás a amar, porque 
encerra uma grande aprendizagem do sofrimento. Primeiro do Meu sofrimento e depois do teu, que 
mergulhado no Meu, adquirirá outro valor e outra forma de amor. Amar é fácil. Só sabe amar bem, quem 
sabe sofrer bem, e só sabe sofrer bem, quem aprende Comigo a sofrer. Fica Comigo.” 
 

D - Meu Jesus, perdão e misericórdia!   R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
 

NO HORTO COMIGO  
“Esta noite de quinta-feira é uma noite que podereis transformar em uma noite de muito amor, se 
estiverdes dispostos a abdicar das vossas comodidades para ficar comigo. Pergunto-vos, como podeis 
ficar sossegados em casa, ir tranquilamente para distrações, justamente nesta noite em que preciso de 
vós, da vossa companhia, da vossa oração, porque é a noite em que muito mal se faz pelo mundo.”  
 

“As noites de quinta-feira, sexta-feira e sábado são as noites da prática dos maiores pecados, mas a de 
quinta-feira é a que recorda a minha noite de Amor e, por isso, é a noite escolhida pelo Meu inimigo, para 
mais Me ultrajar. Nas noites de quinta-feira o mal está mais ativo e procura ultrajar-Me diretamente, ainda 
mais que nos outros dias e nas outras noites.” 
 

“Na quinta-feira, enquanto dormes, sou cruelmente ofendido em cerimônias feitas expressamente com 
esse fim e com o fim de procurar elevar o próprio mal e cultuá-lo. É por isso que vos peço que, nesta noite, 
entreis Comigo no Horto e Me façais companhia, que procureis com o vosso amor reparar os ultrajes 
efetuados em lugares que talvez sejam perto do lugar onde estais, onde viveis e morais.”  
 

“Olho para vós com tristeza e pergunto ao vosso coração: Não pudestes vigiar Comigo uma hora? 
Convido-vos, como convidei os discípulos mas eles adormeceram e por isso pouco disseram sobre as 
horas que passei no Horto. Essa companhia será agora vossa. Essa partilha ficou reservada para vós.  
 

D - Meu Jesus, perdão e misericórdia!   R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
 

JUNTO DE MIM    
“Ficai aquí, no Horto, junto de Mim, aquí, onde os Meus Discípulos, que eram os novos Sacerdotes, 
falharam. Por isso, esta noite, deveis reservá-la para rezar pelos Sacerdotes, de modo especial. Não 
penseis, meus filhos, que a unção sacerdotal os dotou de forças maiores que as vossas, para resistir às 
tentações. Continuam a ser pessoas, fracas como todos vós, com o agravante de, pelo alto cargo que Eu 
lhes confiei, se levantarem contra eles, com redobrada fúria, as hostes inimigas. Não tenhais dúvidas, de 
que eles são mais tentados que vós em todos os aspectos.”  
 

“Rezai por todos os sacerdotes esta noite, sim rezai muito por eles, e apesar de poderdes pedir por 
outras pessoas, rezai principalmente por eles, nas diversas situações de responsabilidade e de perigo em 
que se encontram. Pedi, aqui junto de MIm, por todos os sacerdotes, porque isso é muito importante para 
eles, e eu agradecer-vos-ei o que por eles vos esforçardes.” 
 

“Mas, chegai-vos para bem perto de Mim, porque além daquilo que espero de vós a respeito dos 
sacerdotes, há outros assuntos que, do Meu Horto de dor, vejo no vosso mundo, no mundo em que viveis 
agora. Isso quero também dizê-lo, em confidência aos vossos corações. Tereis coragem de ficar e de 
ouvir até o fim os motivos que Me levam a dizer: A Minha Alma está triste até a morte”. 
 

D - Meu Jesus, perdão e misericórdia!   R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
 

DO MEU CORAÇÃO PARA O TEU  
“Alma amada, que te aproximas de Mim, que vigias Comigo horas tão dolorosas, chega-te bem para Mim, 
porque o Meu Coração quer desabafar contigo em confidências, como fazem só os amigos muito íntimos. 
Vê agora, comigo, o Meu julgamento, as testemunhas falsas, as bofetadas, os socos, os escarros...”   
 

“Vê a terrível flagelação, com sangue saltando por todos os lados. E a não menos terrível coroação de 
espinhos, de dor tão forte, que quase cega os Meus olhos para o espetáculo de escárnio que se seguiu 
aqui. Avança mais, e vem ver a Minha crucificação.  A crucificação era a forma mais requintada de fazer 
sofrer. Foi coisa terrível pensar nela, vê-la neste momento, em toda a sua crueza de dor sem limites.” 
 

“Toda esta dor Me fazia tremer, Me fazia curvar, mas não foi ainda isto que Me fez dizer: "A Minha Alma 
está triste até a morte”. Esta frase traduzia realmente o que se passava em Mim, a tristeza em que o Meu 
Coração estava mergulhado, mas repara que tristeza não quer dizer medo, nem temor. Tristeza é dor de 
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desilusão, de perda de alguma coisa. E Eu estava realmente triste, pela perda de um discípulo, que Eu 
amava, e, nessa mesma perda, vi a perda de muitos outros, pelos séculos afora.”  
 

“É a traição do amigo e dos amigos futuros que Me faz dizer: A Minha Alma está triste até a morte. 
Porque Eu sentia, na Minha Alma, a tristeza da morte eterna em que tantos se lançariam por sua própria 
opção. Todos os filhos, fazem peso nesta tristeza, mas o peso maior é aquele que vem, quando tais 
abandonos e traições vêm da parte de Meus sacerdotes. Por isso, reza por eles ainda mais, nesta noite.”  
 

“É a perda dos filhos que Me entristece e dá lugar à visão do sofrimento que Me Espera e Me faz dizer: 
"Pai, se é possível, afasta de Mim este cálice".  Eu tinha desejado o cálice! Desejava a hora do batismo 
de Sangue, a hora em que mostraria o Meu Amor, pelo cumprimento da Vontade do Pai, pela redenção e 
salvação dos filhos, a hora de reparar o Amor infinito de Deus, ultrajado de tantas maneiras.”  
 

D - Meu Jesus, perdão e misericórdia!   R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
 

SEGREDOS 
“Continua Comigo, alma, porque Eu agora quero revelar-te outros segredos de Amor e de dor, segredos 
que acompanharás tanto melhor quanto maior for o teu amor e com quanta maior dor Me acompanhares.  
O pecado é a coisa pior, mais feia, mais repugnante, que se pode pôr diante de Mim. E pecados, e mais 
pecados é o que vejo diante dos Meus olhos. Como um mar de lama podre, o pecado avança para Mim.” 
 

“Todos os pecados de que tens conhecimento aqui estão, sobre Mim, como se Eu os tivesse cometido. 
Olha-me. Que vês? Um rosto aflito, sim, e tanto mais aflito, quanto mais engrossa o pecado que vem 
sobre Mim, quanto maior é o pecado que se apresenta, para Eu assumir. Baixo a cabeça... tremo. Quem 
pode acudir-Me aqui? Quem Me dirá uma palavra de consolo? Quem Me dirá uma palavra amiga?”  
 

“Escutai, Meus filhos, Eu deixei os Meus discípulos com instruções para rezarem, e assim, 
permaneceram à distância, não rezaram, adormeceram, e quando os procuro, não percebem nada, estão 
confusos, não sabem o que dizer. Não faças tu isso, em nenhuma quinta-feira. Permanece Comigo, no 
amor que te faz continuar aqui, apesar de todas as dificuldades que possas sentir.”  
 

D -  Meu Jesus, perdão e misericórdia! R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
DOR SEM FIM 
“Que Me dizes? Que palavras tens, para este momento em que a multidão dos teus pecados e dos 
pecados dos teus irmãos Me cobriu até Me sufocar, na sua lama e nas suas imundícies? Que Me podes 
dizer depois de Eu ter assumido os teus pecados, depois de ter passado pela repugnância de os aceitar 
em Mim e Me apresentar, aos olhos do Pai tão amado, coberto desta imundície vergonhosa, com 
pecados tão horrorosos de falta de amor?”  
 

“Estes momentos de companhia que Me fazes, em que afastas daqui os teus problemas pessoais, são 
muito valiosos para ti. Aqui poderás alcançar graças que desejas, mesmo sem Me falares nelas, se 
estiver na Minha Vontade conceder-te de acordo com o plano da santificação que tenho para ti, e que 
nem sempre compreendes. Mas, principalmente, alcanças graças que nem sabes, e em que nem 
pensavas, que te concederei, pela tua fidelidade e tua gratidão do Meu Amor. Sabes que são muito 
poucos os que assim Me fazem companhia e procuram consolar-Me nestes momentos tão dolorosos.”  
 

“Os Meus Sacrários são agora o Meu Horto, onde estou só, onde Eu agonizo ao ver os pecados que se 
espalham pelo mundo, sem que os meus filhos notem, porque na maior parte dos pecados já ninguém 
repara, tanto eles se tornaram vulgares, que acabaram por se impor às vossas mentalidades sujas. É 
esta a agonia atual, que vivo nos Meus Sacrários. A maior parte dos Meus Sacrários são lugares tristes, 
onde passo, horas e dias, sozinho, sem filhos que Me visitem.”  
 

“Olho para os bancos das Igrejas e vejo-os vazios. E assim passo horas e horas, todos os dias. Depois 
vem a noite, e a multidão dos pecados continua a engrossar, agora nos divertimentos noturnos, tantas 
vezes pouco inocentes. Assim continua o vazio à Minha volta, vazio de pessoas, vazio nas vossas almas, 
vazio nos vossos corações que, esvaziados de amor, procuram consolar-se em buscas de prazer, cada 
vez mais sofisticado e pecaminoso.”  
 

“À noite continuo a olhar para vós, enquanto dormis e outros se divertem. E continuo só, porque ninguém 
vem acompanhar-Me. Apenas a solidão é Minha companheira, porque vós dormis ou estais distraídos, 
sem Me visitar nem em pensamento.  Quero agora dizer-te que, quando não podes vir ter Comigo, 
procura fazê-Lo com o teu pensamento; fica Comigo, tal como se estivesse junto ao Meu Sacrário, pois 
eu aceito sempre a vossa companhia espiritual, quando não podeis, realmente, vir para junto de Mim.”  
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“A vossa companhia, mesmo à distância, quando é feita com o coração, é sempre para Mim 
imensamente agradável. Mas são poucas, muito poucas, as almas que se lembram, durante o dia, de que 
Eu estou sozinho nos Sacrários das igrejas e das capelas, e procuram fazer-Me então um pouco de 
companhia, mesmo do lugar onde estão.”  
 

“Se são muito poucas, estas almas que me recordam durante o dia, acredita que são ainda menos 
aquelas que se lembram da Minha solidão durante a noite. Dos Meus Sacrários observo os indiferentes, 
os que conversam, as mulheres desnudadas, e vejo que sou muito pouco importante para a grande 
maioria dos Meus filhos. É este abandono de que Me queixo, perante uma Igreja cheia no domingo. Está, 
efetivamente, cheia de gente, mas é como se não estivesse lá ninguém, pois os seus corações não estão 
Comigo. Ali estão só os corpos, e muitos em atitudes pouco respeitosas.” 
 

“E o que vou dizer das comunhões, o momento por Mim tão esperado, quando vejo aproximarem-se de 
Mim as almas indiferentes, muitas delas sem mesmo saberem bem o que vão fazer? Trazem tantos 
pecados secretos, mas que Eu vejo! A culpa parte daqueles que os deviam ter ensinado e não o fizeram.” 
 

“Aqui no Horto Comigo, entrega-te, como Eu, à Vontade do Pai. Compartilha aqui o que te faço entender. 
Reza por todos os que passam aqui em cortejo de pecado e dor. Vigiai e orai Comigo.  Peço-te que Me 
acompanhes até à meia-noite, ou pelo menos por uma hora. Poderás ficar? Terás amor, por Mim, o 
bastante para ficares uma hora?”  
 

“Quando rezas Comigo no Horto, pouso em ti os olhos, com Amor. És a alma fiel, talvez pobre e 
pecadora, mas fiel ao Meu chamado, de coração aberto para o que Eu peço, para rezar pelos irmãos e 
para receber as Minhas graças.  Não sairás daqui sem a Minha bênção. Nesta noite de Amor e dor, tu, 
alma fiel que estás junto de Mim, és abençoada.”  
 

“Está na hora de chegarem aqueles que Me levarão para maiores sofrimentos, que estou firmemente 
determinado a suportar por ti. Tu continuas de joelhos, porque quero neste momento abençoar-te. 
Recebe a bênção que te dou, no Amor do Pai, ao qual estou unido, e com o Espírito Santo, que deixo 
contigo, para que seja o teu Companheiro, Consolador e Santificador, para toda a vida.”  
 

Meu Jesus, Perdão e Misericórdia!   R – Pelos Méritos de Vossas Santas Chagas!  
 

FRUTOS QUE SE COLHEM  
O amante das almas, nosso Amantíssimo Redentor, declarou que não teve outro fim, vindo à terra e 
fazendo-se homem, que acender o fogo do Santo Amor nos corações dos homens. “Eu vim trazer 
fogo à terra e que mais desejo senão que ele se ace nda?” (Lc 12,49).   
 

Santo Agostinho, ao contemplar Jesus todo chagado na cruz, orava afetuosamente: “Escrevei, 
Senhor, Vossas Chagas em meu coração, para que nela s eu leia a dor e o amor: a dor, para 
suportar por Vós todas as dores; o amor, para despr ezar por Vós todos os amores”. 
 

Quem mais poderá dizer que padece injustamente, vendo Jesus que “foi dilacerado por causa de 
nossos crimes?” Quem mais poderá recusar-se a obedecer, sob pretext o de qualquer incômodo, 
contemplando Jesus “feito obediente até à morte?”  Quem poderá rejeitar as ignomínias, vendo 
Jesus tratado como louco, como malfeitor, esbofeteado, cuspido e suspenso num patíbulo infame? 
 

Além disso, afirmava Santo Agostinho: “Mais uma só lágrima derramada em recordação da Pai xão 
de Jesus, que uma peregrinação a Jerusalém e um ano  de jejum a pão e água.”  Porque vosso 
amante Salvador padeceu tanto, senão para que nisso pensássemos, e pensando nos inflamássemos 
no amor para com ele? “A caridade de Cristo nos constrange”,  diz São Paulo ( 2Cor 5,14).  
 

São Francisco fez-se aquele grande serafim, pelo doce estudo do crucifixo. Chorava tanto, ao meditar 
os sofrimentos de Jesus Cristo, que perdeu quase totalmente a vista. Uma vez encontraram-no 
chorando em altas vozes, e perguntaram-lhe a razão. “O que eu tenho?  respondeu o santo, eu choro 
por causa dos sofrimentos e das afrontas ocasionada s ao meu Senhor, e minha pena cresce e 
aumenta, vendo a ingratidão dos homens que não O am am e dele se esquecem”.  
 

D - Meu Jesus, perdão e Misericórdia.  R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
 
A TRISTEZA DE JESUS - “A minha alma está  triste até a morte.” (Mt 26,38) 
Jesus para nos fazer compreender a dor excessiva que O oprimiu na entrada do Horto, declara que sua 
alma está submersa numa tristeza mortal, isto é, que a dor que sofre é tão grande, que lhe pudera 
causar a morte. Ainda mais: uma cruel flagelação, com grande número de açoites, que Suas carnes 
dilaceradas cairão aos pedaços, até se Lhe descobrirem os ossos!  
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Mas não basta. Pungentes espinhos hão de atormentar até a morte Sua Sagrada Fronte! Ainda não é 
tudo. A esses inumeráveis e atrozes tormentos acrescerão os mais amargos escárnios, os insultos e as 
provocações! Depois, a sede ardente, torturante, aumentada mais ainda pelo vinagre!  
O abandono do Pai... a dor imensa de Sua Mãe diletíssima e a horrível e pavorosa morte!  
 

Na amargura desse abandono, Jesus a ti se dirige, ó alma piedosa, para ver se encontra em teu 
coração um pouco de afeto, de compaixão, de gratidão... E não terás uma palavra de conforto para o 
Bom Jesus? Se estivesses ao Seu lado na noite de sua agonia, que Lhe dirias? Ah! Abre-Lhe o teu 
coração e faze o que então farias, pois Jesus aceita sempre com a mesma complascência, as 
demonstrações de afeto dos corações dos Seus filhos fiéis.  
 

Povo meu, que é que vos fiz? Em que vos magoei? Mitiguei-vos a sede com as águas celestiais da 
Minha Graça, e dais-me em troca vinagre e fel! Povo meu, que é que vos fiz? Em que vos contristei? Eu 
vos preparei no Céu um trono, e vós me apresentais um patíbulo! Ó almas diletas do Meu Coração, que 
podia Eu fazer por vós, que o não tenha feito? "Que coisa há que Eu devesse fazer à minha vinha, 
que lhe não tenha feito? “  (Is 5,4). E em troca de tanto Amor, procurais-Me tribulações e espinhos!”  
D - Meu Jesus, perdão e Misericórdia.  R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
 

O SANGUE DE JESUS E SEUS FRUTOS 
Jesus já proferiu o Seu Fiat!  Mas o esforço O faz cair novamente em terra, agonizante, sob o enorme 
peso que sobre Si tomou. De um lado, aperta-O a Divina Justiça, considerando-O como vítima 
universal, em que se reúnam todas as culpas e todas as penas; de outro, impele-O o desejo infinito de 
cumprir a Sua missão de Redentor do mundo, o que lhe antecipa o doloroso Batismo de Sangue.  
 

Parece que nada mais pode Jesus fazer por nós, mas recorda-se de que o Pai lhe dissera: "Pede-me, e 
dar-te-ei as nações como herança tua" ; e elevando ao Céu o rosto ensanguentado, roga ao Pai que 
lhe conceda que possa ter, no seio das nações prometidas como herança, um grupo de almas escolhi-
das, que sejam as esposas prediletas do Seu Coração, e nas quais possa derramar a abundância das 
graças por Ele merecidas à custa de tantos sofrimentos: "Dá-Me almas, dá-Me almas, e podes tirar-
Me tudo. Almas, ó meu Pai, dá-Me almas, e tudo Te e ntregarei, até a Minha vida, que em prol das 
almas se consumirá no patíbulo. Dá-Me almas. ".  

E entre tantas almas, Jesus escolhe também a tua, deseja-a e, gemendo, pede-a ao Pai, e por ela 
renova, em particular, a oferta de Si mesmo. Ó alma, quanto és amada por esse Deus, que, suando 
sangue, te escolheu, te quis, te abraçou como sua esposa querida! Eis os incompreensíveis Mistérios de 
Amor, que se operam no Coração de um Deus! Eis os maravilhosos frutos do Sangue de Jesus! Silêncio, 
admiração e generoso Amor: Eis, ó alma remida, ó alma esposa de um Deus humanado, tudo o que 
poderás oferecer ao teu Jesus, em troca desse grande, Santo e Infinito Amor, com que Se imola por ti.   
 

D - Meu Jesus, perdão e Misericórdia.  R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas!  
 

ORAÇÃO AO PAI PELOS SACERDOTES  
Meu Deus e Pai do Céu, naquela noite no jardim das Oliveiras, Vosso Filho disse a Pedro: “Crês” tu que 
não posso apelar para Meu PAI que prontamente envia ria mais do que doze legiões de Anjos para 
Minha defesa? ” Vos pedimos Pai, enviai essas doze legiões de Anjos com “cálices do fortalecimento” ao 
“Getsêmani” da Santa Igreja para defender e assistir nossos sacerdotes, a fim de que, fortalecidos pelo 
poder e presença desses Anjos, possam realizar fielmente sua missão sacerdotal.  Amém! 
 

D – Pai perdoai-nos!  R – Porque ainda não Vos conhecemos plenamente!  
 

ORAÇÃO A JESUS PELOS SACERDOTES  
Divino Salvador Jesus, que de Vosso Coração deixastes escapar esta queixa dolorosa: "Eu procurei 
consoladores, e não os achei ", dignai-vos aceitar o pequeno tributo de nossas consolações, e assistir-
nos tão poderosamente com o socorro de Vossa Graça que, para o futuro, fugindo cada vez mais de tudo 
o que Vos poderia desagradar, nos mostremos em tudo, por toda a parte e sempre, Vossos filhos, os 
mais fiéis e devotados.  Nós Vo-lo pedimos por Vós mesmo, que sendo Deus, com o Pai e o Espírito 
Santo, viveis e reinais nos séculos dos séculos. Amém  
 

D - Coração Eucarístico de Jesus, Modelo do Coração Sacerdotal.     
R - Tende piedade de nós e dos sacerdotes! 
 
SÚPLICA A NOSSA SENHORA PELOS SACERDOTES 
Mãe dolorosa, peço-Te pelo Teu sofrimento na morte do Teu Filho, que ofereças ao Pai Eterno o precioso 
Sangue que jorrou das chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo Crucificado, pelos pobres sacerdotes 
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transviados, que se tornaram infiéis à sua sublime vocação, para que, quanto antes, voltem junto ao Bom 
Pastor. Amém! Ó Mãe, peço-Te também pelos sacerdotes que sofrem no Purgatório. Amém 
 

D - Ó Maria, ao Vosso Coração confiamos todos os nossos Sacerdotes. 
R - Guiai-os, guardai-os, protegei-os e salvai-os!  
 

ORAÇÃO A JESUS SOLITÁRIO, NO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
Ó Divino Jesus!, que durante a noite estás solitário em tantos Tabernáculos do mundo, sem que 
nenhuma de Vossas criaturas vá visitar-Te e adorar-Te.  Eu Te ofereço meu pobre coração, desejando 
que todas as minhas pulsações sejam de amor e adoração.Tu, Senhor, estás sempre sob as Espécies 
Sacramentais, Teu Amor Misericordioso nunca dorme, nem se cansa de velar pelos pecadores. Ó Jesus 
Amantíssimo! Ó Jesus Solitário! Fazei meu coração qual lâmpada acesa; em caridade se inflame e arda 
sempre em Teu Amor. Velai, ó Sentinela Divino! Velai pelo mísero mundo, pelos sacerdotes, pelas almas 
consagradas, pelos pobres enfermos cujas noites intermináveis necessitam de Tua fortaleza e Teu 
consolo, pelos moribundos e por este teu humilde servo que, para melhor servir-Te, descansa, mas sem 
deixar de pensar em Ti, em Teu Sacrário, onde vives na solidão e no silêncio da noite. Amém 
 

D - Meu Jesus, perdão e Misericórdia.  R – Pelos méritos de Vossas Santas Chagas!  
 
  
 

 “ESTE É O GRANDE TRABALHO DAS VOSSAS QUINTAS-FEIRA S: 
É UMA TAREFA MUITO IMPORTANTE QUE VOS CONFIO” 

“Rezai por todos os sacerdotes esta noite, sim rezai muito por eles, e, apesar de poderdes pedir por 
outras pessoas, rezai principalmente por eles, nas diversas situações de responsabilidade e de perigo em 
que se encontram. Pedi, aquí junto de MIm, por todos os sacerdotes, porque isso é muito importante para 
eles, e eu agradecer-vos-ei o que por eles vos esforçardes. Mas, chegai-vos para bem perto de Mim, 
porque além daquilo que espero de vós a respeito dos sacerdotes, há outros assuntos que, do Meu Horto 
de dor, vejo no vosso mundo, no mundo em que viveis agora. Isso quero também dizê-lo, em confidência 
aos vossos corações. Tereis coragem de ficar e de ouvir até o fim os motivos que Me levam a dizer: 
 “A Minha Alma está triste até a morte”...” 
 

 

ORAÇÃO PELOS SACERDOTES PARA A ÚLTIMA HORA DO HORTO  DAS OLIVEIRAS 
OFERECIMENTO DAS GOTAS DO PRECIOSÍSSIMO SANGUE COM AS SÚPLICAS A JESUS 

 

“Reza agora pelos sacerdotes e pelas suas grandes necesidades… “ 
1. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que se transviaram no caminho 
da sua missão, onde um dia entraram com amor e alegria, e hoje ficam em dúvida diante das dificuldades 
que encontram. Socorrei-os, tirai-lhes as dúvidas e mostrai-lhes a alegria de ser Vosso discípulo. Senhor 
Jesus, pela Vossa Dolorosa Paixão.  R – Tende misericórdia dos sacerdotes e do mundo in teiro! 
 

2. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que não imploram Graça e Luz 
para as suas dúvidas e tentações. Que não pedem perdão pelos seus pecados, e que não rezam por 
aqueles de que têm responsabilidade. Senhor, dai-lhes a graça da oração e da penitência. Glória ao Pai.                                         

 

3. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que se entregam exclusivamente 
às obras, que vivem no desejo do êxito, que se deixam embalar pelos louvores e descuidam de sua vida 
espiritual e da oração. Senhor, perdão, graça, luz e misericórdia para esses sacerdotes. R – Pelos 
infinitos méritos de Vossas Santas Chagas!  
 

4. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que se envaidecem do seu 
saber. Estudam muito, para mostrar cada vez mais sabedoria ao mundo, mas cujo saber está cheio de 
doutrinas falsas, que põem em dúvida a Vossa própria Palavra nas Escrituras, e assim geram a 
descrença nos filhos que lhes confiastes. Mostrai-lhes a Verdade, iluminai-lhes o caminho. Glória ao Pai.  
 

5. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes mundanizados, que apreciam as 
festas, as comodidades, os luxos e o dinheiro e se aproximam apenas das pessoas ricas, desprezando 
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os pobres. Perdoai-lhes, Jesus, e mostrai-lhes o Vosso caminho de pobreza e humildade. Jesus, perdão 
e misericórdia para esses sacerdotes. R – Pelos infinitos méritos de Vossas Santas Chagas ! 

 

6. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que desprezam o trabalho 
humilde do confessionário, e o atendimento daqueles que os procuram na necessidade de um conselho. 
Que afastam e desprezam as almas aflitas, com palavras de aborrecimento e pressa, que afastam as 
pessoas da confissão, da qual eles próprios se afastam também. Iluminai-os, nós Vos pedimos, ajudai-os 
e tocai-os com o Vosso Amor. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

7. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que se deixam dominar pelos 
sentidos, pelas paixões e se deixam seduzir, e pelos que são eles próprios, a atrair e a seduzir com 
palavras de mel, com o Vosso Nome e o de Vossa Mãe, enganando a incautos e ingênuos, levando-os 
para o seu próprio pecado oculto. Perdão, para eles, Jesus. Perdoai e convertei-os.  Glória ao Pai..  
 

8. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que recusam a Vossa Cruz, e 
atiram-na para os ombros dos irmãos, com manifestações de mau gênio ou de preguiça. Mostrai-lhes a 
sabedoria da Cruz, e enchei-os da Vossa paciência. Jesus, perdão e misericórdia para esses sacerdotes. 
R – Pelos infinitos méritos de Vossas Santas Chagas ! 
 

9. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que têm cargos de chefia, 
cargos de destaque, para que exerçam as suas funções com humildade, e delas não se envaideçam, 
mas as usem para Vos servir. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

10. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta 
hora da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que são orientadores de 
grupos, para que lhes sejam dadas as graças necessárias para o bom desempenho do seu cargo, e a 
sua santificação pessoal.  Jesus, manso e humilde de Coração.  R – Fazei o coração dos sacerdotes 
semelhante ao Vosso Sagrado Coração! 

11. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão no ensino. Jesus, nós 
Vos imploramos, concedei-lhes a sabedoria e a ciência de que necessitam nas suas funções, aliadas a 
um grande amor por Vós, para o comunicarem aos seus alunos.  Jesus, manso e humilde de Coração.   
R – Fazei o coração dos sacerdotes semelhante ao Vo sso Sagrado Coração! 
 

12. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que usam os meios de 
comunicação, para que transmitam a Tua Verdadeira Sabedoria. Tu és sacerdote para sempre.  
R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  

 

13. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que são superiores de casas 
religiosas, para que transmitam o Vosso Amor a todos, e cresçam em santidade. Tu és sacerdote para 
sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

14. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão ligados a grandes 
obrigações pastorais, para que as exerçam com amor, na total entrega à Vossa Vontade. Enchei-os de 
sabedoria e de santidade, de luz e de fortaleza. Jesus, manso e humilde de Coração.   
R – Fazei o coração dos sacerdotes semelhante ao Vo sso Sagrado Coração!  

 

15. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes encarregados de pregar, para 
que lhes seja dada a Luz necessária aos bons frutos da sua missão. Tu és sacerdote para sempre.  
R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

16. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes envolvidos com assuntos 
administrativos. Acompanhai-os, Senhor, e enchei-os de Sabedoria. Jesus, manso e humilde de Coração.  
R – Fazei o coração dos sacerdotes semelhante ao Vo sso Sagrado Coração!  
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17. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que chegaram ao fim do dia, e 
não tiveram uma hora para estar Convosco. Nós Vos imploramos, ide Vós ter com eles e tocai-lhes o 
coração com a Vossa  Graça e com o Vosso Amor, para que vejam que a Vossa companhia é melhor que 
tudo o mais. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

18. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que trabalham nos hospitais, 
para que lhes seja dada a graça de transmitir a Paz e a Esperança aos doentes, e comunicar o Vosso 
Amor a todos, principalmente aos que vão morrer. Pela Vossa Dolorosa Paixão. R - Tende Misericórdia 
de nós, dos agonizantes, dos sacerdotes e do mundo inteiro! 
 

19. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que andam de paróquia em 
paróquia, assoberbados de trabalho. Santificai, Senhor, as suas lides apostólicas, com as graças pelos 
seus trabalhos e canseiras.  Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

20. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão doentes, e para os 
idosos. Concedei-lhes a graça de aproveitarem as suas dores e dificuldades, para crescerem em amor e 
santidade. Pela Vossa Dolorosa Paixão.  R - Tende misericórdia dos sacerdotes e do mundo in teiro!  
 

21. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... como tesouro de graças, para os sacerdotes que são vítimas de intrigas e 
calúnias. Dai-lhes forças para a sua cruz. Jesus, manso e humilde de Coração.  R – Fazei o coração 
dos sacerdotes semelhante ao Vosso Sagrado Coração!  
 

22. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão continuamente 
rodeados de pessoas, que os convencem de que eles são santos, e assim os cumulam de perigos, além 
de os fazerem perder tempo. Senhor, fazei que eles não Vos percam de vista. Tu és sacerdote para 
sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

23. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que sofrem tentações, que estão 
em trevas, que não veem mais o caminho reto que lhes ensinaste e não sabem mais o que fazer da sua 
vida, para que a luz, de que necessitam, lhes seja dada. Tenha piedade deles, Senhor. Tu és sacerdote 
para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec! 
 

24. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que já não têm a Verdadeira Fé, 
que se deixaram dominar por ideias falsas, e já não acreditam nos Sacramentos, não creem na Vossa 
presença Eucarística, e admitem as faltas de respeito e os abusos. Jesus, perdão para esses sacerdotes. 
Mostrai-lhes os seus erros. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

25. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que não seguem mais a Sã 
Doutrina e se afastam da Vossa Verdadeira Igreja. Suplicamo-Vos por eles, fazei-os voltar à obediência à 
Verdadeira Igreja. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

26. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão arrependidos de ter 
seguido o caminho do Sacerdócio, e, também, para os que estão tentando deixar este Santo Serviço. 
Nós Vos pedimos que lhes deis a Verdadeira Luz para verem o caminho, e que tenham Amor para não o 
deixarem. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

27. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que cederam às tentações, que 
Vos abandonaram, e agora andam errantes pelos caminhos do mundo. Nós Vos pedimos, para eles, a 
graça do arrependimento. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

28. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que estão arrependidos de Vos 
terem abandonado, mas não vêem possibilidade de mudar de vida, por causa das responsabilidades que 
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assumiram. Nós Vos pedimos que os envolvais com a Vossa Misericórdia. Tu és sacerdote para sempre. 
R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

29. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que não se arrependem de Vos 
terem abandonado, e se gloriam da sua traição. Nós Vos pedimos, para eles, a graça do arrependimento 
e do perdão. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

30. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para aqueles sacerdotes que resistem com 
heroísmo, pelos que rezam e trabalham, pelos que cumprem o seu dever, pelos que procuram agradar-
Vos, e não ao mundo, para que perseverem nessa atitude, e avancem, cada vez mais, no caminho da 
santidade. Sede Vós próprio, Senhor, sempre a consolação e a alegria destes sacerdotes. Tu és 
sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  

 

31. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes que se cansam e se esforçam 
na sua missão, e que, por isso, sofrem muitas necessidades e perigos, para que sejam fortalecidos, cada 
vez mais, no seu ministério. Tu és sacerdote para sempre. R – Segundo a ordem do Rei Melquiesedec!  
 

32. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão....  como tesouro de graças, para os sacerdotes falecidos, para que, pelo Vosso 
Sangue, sejam purificados e conduzidos ao Vosso Reino. Nós Vos suplicamos, concedei-lhes Senhor o 
descanso eterno. R – E a Luz Perpétua os alumiem!          
 

33. Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  nesta hora 
da Vossa Santa Paixão.... , como tesouro de graças, PARA  TODOS OS TEUS SACERDOTES, para que 
eles conduzam até Vós os filhos que lhes confiastes, e recebam finalmente a Coroa da Glória.  AMÉM! 
 

 

Senhor Jesus Cristo, atende estes nossos pedidos qu e aqui fizemos!  
(Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai ) 

 
SÚPLICA A JESUS:  Ó Jesus, Sumo e Eterno Sacerdote, guardai os Vossos padres sob a proteção do 
Vosso Sagrado Coração, para que nenhum mal lhes aconteça. Conservai imaculadas as suas mãos 
ungidas que tocam todos os dias o Vosso Sagrado Corpo. Sejam puros os seus lábios tintos do Vosso 
Sangue. Permaneçam seus corações livres do contágio mundano, selados que foram pela marca 
sublime do Vosso Sacerdócio. Que eles progridam na Fidelidade e no Amor. Concedei-lhes, juntamente 
com o poder de transformar o Pão e o Vinho, o poder de transformar os corações dos homens. 
Abençoai com abundantes frutos o seu apostolado, e recompensai-os com o prêmio da Vida Eterna. 
Amém! 
 

SÚPLICA A MARIA: Ó Maria, branco Lírio da Santíssima Trindade, pelo Coração do Vosso Dileto Filho, 
eu Vos suplico humildemente, oferecei ao Eterno Pai essas preciosas gotas de Sangue e Água que 
escorreram do Coração de Jesus, a fim de que Ele se digne mandar à Sua Igreja muitos sacerdotes 
santos e zelosos religiosos. Ó Maria, minha Mãe Dileta, suplico-Vos por todos os sofrimentos que 
tivestes na morte de Vosso Filho, oferecei ao Eterno Pai o Seu Precioso Sangue, pelos sacerdotes que 
sofrem no Purgatório. Assim seja 
 

INTERCESSÃO 
“Meu filho, Minha filha!“  
“Reza agora pelas pessoas que se recomendaram à tua oração. Reza por teus familiares, 
amigos e inimigos e também por aqueles que já te fizeram sofrer. Reza por todos os que 
necessitam de oração e por aqueles de que te lembras agora. Chama-os todos, 
espiritualmente, para junto de ti, pois Eu os abençoarei. Reza também pela Santa Igreja e pelas 
suas grandes necessidades. Lembra-te especialmente de Sua Santidade o Papa Bento XVI, do 
Papa Francisco e seu Colegiado, dos bispos, dos sacerdotes, dos diáconos, dos seminaristas, 
dos religiosos, consagrados e dos vocacionados. Pede também pelas almas do Purgatório, 
pelas almas da Mansão Pagã, pelos pecadores, pelos doentes, pelos agonizantes e pelos que 
sofrem. Pede ainda pelas tuas necessidades pessoais e por toda a humanidade.” 
  

      ( Esta oração deverá ser feita em voz alta e com a participação de todos ) 
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Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos  uma gota do Vosso Preciosíssimo Sangue,  
nesta hora da Vossa Santa Paixão, sobre  ....... ( coloque aqui os teus pedidos ) 

 

Súplica final: 
Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos uma gota do Vo sso Preciosíssimo Sangue, nesta hora da 
Vossa Santa Paixão, sobre todos estes nossos pedido s que hoje aqui fizemos!  
( Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai ) 
 

BÊNÇÃO DE JESUS: 
“Ao terminar esta hora de amor e de reparação pede a Minha bênção, e tenha a certeza de que 
ela te será dada ... ( faz aqui o teu pedido...) Agradeço-te e abençoo-te no fim desta hora e leva 
contigo as Minhas Graças e o Meu Amor, que te fará permanecer Comigo através das horas do 
teu sono, para, amanhã ao acordares, continuares Co migo durante todo o teu dia, e assim até o 
fim da tua vida, quando, finalmente, ficarás Comigo  para sempre” Amém! 
 

 

Graças e louvores se deem a todo momento!                                                                                    
A JESUS, MEU DEUS, O SANTÍSSIMO SACRAMENTO (3x) +  Glória ao Pai ... 

 

 

Mãos ensangüentadas de Jesus             Mãos que as crianças abençoaram           Mãos glorificadas de Jesus       
Mãos feridas lá na cruz                          Mãos que os pães multiplicaram               Mãos feridas lá na cruz              
Vem tocar em mim (3x)                           Vem tocar em mim (3x)                              Já tocou em mim (3x)               
Vem Senhor Jesus!                                   Vem Senhor Jesus!                                      Sim Senhor Jesus!  
 

Glória ao Pai....  
Bênção Final: 
Levante-se Deus, por intercessão da Virgem Maria, d e São Miguel Arcanjo e de toda a Milícia 
Celeste. Sejam dispersos Seus inimigos e fujam de S ua Face todos os que O odeiam!   
Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém 
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo... 


