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HORA SANTA – MÁRTIRES DEHONIANOS 
26 de novembro | Rezemos pelas vocações Dehonianas 

 

“A comunhão que nos une uns aos outros encontra sua plena realização na 

eternidade. Assim, ficamos igualmente unidos aos nossos irmãos falecidos, na oração e na 

esperança.” (Regra de Vida, 69)  
 

Motivação: “Algumas vezes alguns discípulos pagarão caro preço por essa esperança dada a eles por Jesus. 

Pensemos em tantos cristãos que não abandonaram o seu povo, quando chegou o tempo da perseguição. 

Permaneceram ali, onde se era incerto também o amanhã, onde não se podia fazer projetos de nenhum tipo, 

permaneceram esperando em Deus [...] Quem teve a graça de abraçar a ressurreição de Jesus pode ainda 

esperar no inesperado. Os mártires de todo tempo, com sua fidelidade a Cristo, dizem que a injustiça não é a 

última palavra na vida. Em Cristo ressuscitado podemos continuar a esperar. Os homens e as mulheres que 

têm um “porque” viver resistem mais que os outros nos tempos de desgraça. Mas quem tem Cristo a seu 

lado verdadeiramente não teme mais nada. E por isso os cristãos, os verdadeiros cristãos, nunca são homens 

fáceis e acomodados. Sua mansidão não deve ser confundida com um sentido de insegurança e de 

remissividade. São Paulo diz a Timóteo a sofrer pelo Evangelho e diz assim: “Pois Deus não nos deu um 

espírito de timidez, mas de força, de caridade e de prudência” (2 Tm 1, 7). Caídos, se levantam sempre.” 
(Papa Francisco, 04 de outubro de 2017) 
 

*Exposição do Santíssimo (canto) 
 

Celebrando a Vida: Neste dia queremos recordar a oblação feita pelos nossos 49 missionários mártires. 

Recordar esta memória serve para nós, em nosso tempo, de uma inspiração para acreditarmos que é possível 

a doação total de nossa vida em vista da salvação de muitos homens de nossos tempos. O exemplo que estes 

confrades nos deram ao doar suas vidas nos serve como motivação para nossa ação pastoral nas mais 

diferentes iniciativas de nossa Família Religiosa. Façamos deste momento de oração um instante oportuno 

de gratidão a Nosso Senhor por inspirar e fortalecer estes homens que não tiveram medo de levar até a 

radicalidade o projeto de construção do Reino do divino Coração. Eis-nos aqui Senhor da vida para renovar 

uma vez mais nossa vida e o nosso “Eis-me aqui”.  

  

Ato de Oblação: Motivados por tão grande testemunho de fé dos nossos mártires renovemos nossa 

consagração ao Divino Coração rezando nosso Ato de Oblação: 

 

“Ó Cristo Jesus, em resposta ao sacrifício de vossa vida, queremos, no dia de hoje, seguir o caminho 

do amor, amando-Vos e servindo-Vos na pessoa de nossos irmãos, com os quais estamos a caminho 

em demanda do Pai. Queremos realizar isto, pelas nossas orações e trabalhos para a salvação dos 

homens; por nossa compreensão e paciência para com suas fraquezas; por nossa alegria e gratidão 

pela sua bondade e generosidade. Deste modo, doando-nos a nós mesmos, juntamente convosco, em 

oferenda de agradável odor, queremos restaurar a humanidade em Vós, para a honra de vosso Pai. 

Senhor Jesus Cristo, ajudai-nos a viver em espírito de confiança, pelo qual vossa graça nos uniu a 

esta comunidade, para transmitirmos uma parcela de vossa caridade aos nossos irmãos e a todos os 

que porventura encontrarmos em nosso caminho. Dignai-vos unir esta oblação ao sacrifício que 

continuamente ofereceis ao Pai em favor dos homens. Amém.” 
 

*Canto: “Um dia escutei teu chamado – Pe. Zezinho.” 
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Reflexão: “Uma vítima do Coração de Jesus é uma pessoa unida ao sacrifício de Nosso Senhor, para os fins 

ordinários (do sacrifício) e especialmente para contribuir para a expiação dos pecados do povo e para ajudar 

a compensar, com um amor ardente, a indiferença e a ingratidão dos homens. Que bela vocação! Para expiar 

o pecado é preciso carregar com a cruz; é preciso aceitar o fardo quotidiano que nos é imposto pela 

Providência, pelas circunstâncias da vida, pelas Regras e pelos deveres de estado [...] O que é preciso é 

desejar sermos santos escondidos, santos conhecidos só por Deus. Tal deve ser a nossa vontade bem firme, o 

nosso pensamento dominante, a nossa constante e inalterável resolução. Não estamos neste mundo senão 

para isso mesmo. “Devemos tornar-nos santos.” (Diretório Espiritual, 252;256) 

 

*Canto: “Vou cantar teu amor” 
 

Palavra de Deus: Do Evangelho segundo Mateus (Mt 16, 24-26) 

Então disse Jesus aos seus discípulos: “Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome 

sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar sua vida, a perderá, mas o que perder sua vida por 

causa de mim, a encontrará. De fato, que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro mas 

arruinar sua vida? Ou que poderá o homem dar em troca de sua vida?” 
 

*Meditação em silêncio 
 

Atualização: “Mas por favor, recomendo: não demos ouvido às pessoas desiludidas e infelizes; não 

escutemos quem recomenda cinicamente para não cultivar esperança na vida; não confiemos em 

quem apaga logo que surge todo entusiasmo dizendo que nenhuma empresa vale o sacrifício de toda 

uma vida; não escutemos os “velhos” de coração que sufocam a euforia juvenil. Busquemos os 

velhos que têm os olhos brilhantes de esperança! Cultivemos, em vez disso, sãs utopias: Deus nos 

quer capazes de sonhar como Ele e com Ele, enquanto caminhamos bem atentos à realidade. Sonhar 

um mundo diferente. E se um sonho se apaga, tornar a sonhá-lo, indo com esperança à memória das 

origens, aquelas brasas que, talvez depois de uma vida não tão boa, estão escondidos sob as cinzas 

do primeiro encontro com Jesus.” (Papa Francisco, 30 de agosto de 2016) 
 

*Meditação em silêncio 
 

Preces: Elevemos neste instante, em um único coração ao Senhor, nossas preces e nossas aspirações!  

R: Senhor da vida, escutai-nos! 

1) Por todos os formandos nas distintas etapas de formação, que sejam inspirados por nosso exemplo de 

fraternidade e possam com docilidade e retidão responder ao chamado que escutaram do Senhor, 

rezemos. 

2) Pelo bom êxito do Ano Vocacional Dehoniano e suas iniciativas, que seja um tempo de recordação 

de nossa memória e sirva-nos de impulso evangelizador, rezemos. 

3) Pelos nossos superiores que receberam a missão de animar e unir as nossas comunidades, para que 

sejam sempre guiados pela força santificadora do Espírito Santo e recebam de todos nós a 

compreensão e respeito, rezemos. 

4) Por nossos irmãos que descansam na eternidade, que sejam recompensados pelo bem que fizeram 

nesta terra e sirvam de modelo de fé e consagração a todos nós, rezemos. 

5) Peçamos pelos vocacionados de nossa Família Religiosa afim de que possam encontrar em cada um 

de nós o entusiasmo e incentivo necessário para sustentar o seu sim, rezemos.  
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*preces espontâneas... 
 

Oração conclusiva: Concluamos esta nossa Adoração Reparadora dirigindo ao Senhor, uma vez mais, 

nossa oração por todos aqueles que nos antecederam na missão de construir a civilização do Amor, rezemos 

juntos: 

 

“Pai de amor, quereis a santificação dos que escolhestes para o vosso santo serviço. Por isso, completai em 

nossos confrades falecidos, a ora que iniciastes pelo batismo. Eles procuraram ouvir com fé a Palavra e 

observar com amor os mandamentos. Participaram reverentes da Eucaristia – penhor da futura ressurreição – 

e buscaram assumir com zelo a edificação do vosso reino, por meio desta Congregação. Artífices da 

reconciliação e profetas do amor, sabiam que não tinham aqui cidade permanente. Peregrinos da fé, foram 

em busca da pátria futura. Agora, lhes foi desfeita a morada terrena, para receberem, no céu, a eterna 

mansão. Se nos entristece a provisória separação, alegra-nos a esperança do feliz reencontro; pois, os olhos 

não viram nem ouvidos ouviram nem o coração humano sentiu o que está preparado para aqueles que amam 

a Deus. Nós vos suplicamos, ó Pai de bondade: perdoai-lhes as faltas que, por fraqueza cometeram, e 

concedei-lhes o que prometestes. Esperamos, enfim, nos reencontrarmos junto a vós e com a Virgem Maria, 

nossa Mãe, para celebrar eternamente os vossos louvores. Amém.” 
 

Corações de Jesus Providente, providenciai vocações! (3x) 

Enviai Senhor operários à Vossa Messe, pois a messe é grande e os operários são poucos! 
 

*Bênção do Santíssimo (Dehonianos em Oração, p. 101) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


