
           Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus 
                   Secretariado Vocacional - Caminho Dehoniano 

 

  

Av. Francisco Barreto Leme, 550 CEP 12062-000 – Bairro Vila São Geraldo – Taubaté - SP Fone: (12) 

3621-2564 - (12) 9829 - 0050 

 

     

HORA SANTA 
 

SOLENIDADE DO SAGRADO     

CORAÇÃO DE JESUS 
 

 “O Deus das surpresas” 
 

 

Hebdomadário 1: Oração do Ângelus 

 

Canto para Exposição do Santíssimo Sacramento: 

 

Dá-me um coração sereno, dá-me um coração amigo. Grande mas também pequeno, dá-me um 

coração irmão. Dá-me um coração sensato, dá-me um coração inquieto. Dá-me um coração fiel, 

dá-me um novo coração: 

 

Quero tanto aprender, junto do teu coração: quero amar e conhecer, conhecer o teu 

coração (2x). 

 

Dá-me um coração humilde, dá-me um coração aberto. Dá-me um coração bonito, dá-me um 

coração capaz. Dá-me um coração sincero, meigo mas também sem medo. Dá-me um coração 

feliz, dá-me um coração em paz: 

 

Quero tanto aprender, junto do teu coração: quero amar e conhecer, conhecer o teu 

coração (2x). 

 

Breve silêncio 

 

Hebdomadário 1: Irmãos, reunidos diante do Coração de Jesus na Eucaristia, queremos unirmo-

nos a Ele assim como nos ensinou nosso Fundador Pe. Dehon. Rezemos juntos o Pacto de 

Amor:  
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Todos: Meu Jesus, diante de vós e de vosso Pai celeste, na presença da Imaculada Virgem 

Maria, minha Mãe, e de São José, meu protetor, consagro-me, por puro amor, ao serviço do 

vosso Sagrado oração, dedicando toda minha vida e as minhas forças à obra dos Sacerdotes do 

vosso Divino Coração. De antemão aceito todas as provações e todos os sacrifícios que vos 

aprouver mandar-me. Prometo oferecer todas as minhas ações por puro amor a Jesus e ao seu 

Sacratíssimo Coração. Senhor, eu vos suplico, movei o meu coração, inflamai-o com o vosso 

amor, a fim de que eu não somente tenha a intenção e o desejo de vos amar, mas, com a ajuda 

da vossa graça, experimente a suprema felicidade de sentir que todos os afetos de meu coração 

convergem unicamente para vós. Amém. 

 

Hebdomadário 2: Esta data para nós, religiosos do Coração de Jesus tem o valor de recordação 

do nosso maior tesouro: o Coração de Jesus. Padre Dehon poderia falar e deixar muitas outras 

heranças a nós, os seus filhos, contudo, preferiu deixar-nos a maior inspiração e motivação de 

nossa vida. Ele mesmo nos disse: “Deixo-vos o maior de todos os tesouros: o Sagrado Coração 

de Jesus!” Este Divino Coração deve ser o ponto de partida de nossas ações e o porto seguro de 

nossas aspirações. Por Ele e n‟Ele deverão ser feitas todas as nossas ações, com um amor puro 

e desinteressado.  

 

Breve silêncio 

 

Hebdomadário 1: A nossa Congregação está vivendo um momento novo. Após a nomeação 

episcopal do nosso ex Superior Geral, P. Heiner Wilmer, SCJ, vivemos um momento de 

expectativas e esperanças, onde nosso coração Dehoniano volta-se em oração a Deus por cada 

um de nossos projetos e sonhos. Como nos recorda o Papa Francisco, “nosso Deus é o Deus das 

surpresas” logo, tomando esta frase como inspiração, o Superior geral interino, P. Carlos Enrique, 

SCJ, exorta-nos a vivermos em união neste momento, esperando o melhor que vem do Coração 

de Deus. 
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Hebdomadário 2: O convite é que voltemos o nosso coração Dehoniano à unidade, sobretudo 

neste momento de expectativa em que vivemos. Recorda-nos o padre geral que “Sob o sinal do 

Sint unum, P. Dehon, nosso Fundador, fala frequentemente do Instituto como „a nossa Obra‟. 

Com isto não afirma que a Congregação é o resultado de mãos humanas; bem pelo contrário: o 

P. Dehon procurava e encontrava sempre sinais da origem divina da Congregação. Ele tinha clara 

consciência da comunhão de toda a Congregação. Esta comunhão era, por isso, um dom que ele 

quis conservar com o seu compromisso, sobretudo em tempos difíceis” (Carta por ocasião da Festa do 

Sagrado Coração de Jesus, 2018) 

 

Refrão Meditativo:  

 

Que seja um, é o que Eu quero mais. Que seja um, é o que Eu quero mais. 

O Meu Amor é o que os torna capazes. Sem medo algum, se amem mais. Sem medo algum, se 

amem mais. O Meu Espírito é quem age e faz. (2x) 

 

Hebdomadário 1: Do Evangelho segundo João (Jo 19, 31-37) 

 

Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz 

durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que 

mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e 

quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se 

aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas; 34mas um 

soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu, dá 

testemunho e seu testemunho é verdadeiro; e ele sabe que fala a verdade, para que vós também 

acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: “Não quebrarão nenhum 

de seus ossos”. E outra Escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram”. 

 

Breve silêncio 

 

Hebdomadário 2: O Coração aberto de Jesus é o mistério dos mistérios, o fundamento de todos 

os outros mistérios, o mistério de amor revelado pelo Evangelista São João. Por esta razão Ele é 

a testemunha direta, o evangelista dos últimos tempos. João dá testemunho do coração aberto de  
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Jesus, apresentando o crucificado como prova do grande amor Deus por nós, um sinal do seu 

grande amor como a chave de tudo, da sua morte de cruz. Isto é, revela sua identidade, um Deus 

que é amor. A morte na cruz é na realidade o maior ato de amor.   

 

Hebdomadário 1: Sobre o lado aberto, P. Dehon observa um duplo significado: “Todos os santos 

padres enfatizaram a expressão de que se serviu São João. Ele diz que o Salvador foi ferido, 

sofreu e o seu Coração foi aberto por uma lança. Mas o que significa Coração aberto? São 

Bernardo diz: Seu lado aberto é para nós a prova do seu amor. O coração ferido de Jesus 

significa que é por amor, para nós, que Ele fez tudo o que fez, que viveu no meio nós, que morreu 

para nós, que vive no céu e está presente na Eucaristia. A lança que abriu seu coração físico, foi 

pela nossa salvação e redenção. Esse é significado do Coração aberto de Jesus! Este mistério 

supera todos os outros, porque contêm todo mistério da salvação.” (OSP 379-380) 

 

Breve silêncio 

 

Hebdomadário 2: Irmãos diante do Coração Eucarístico de Jesus, queremos elevar-lhe as 

nossas preces e súplicas. Certos de sermos ouvidos por Ele, digamos com fé:  

R: Coração providente de Jesus, providenciai! 

1) Por toda a Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus espalhada pelo mundo 

todo. Para que seja sinal do Amor do Coração de Jesus na sociedade, tornando este 

mesmo Coração conhecido e amado por todos, rezemos: 

2) Elevemos nossas preces por todos aqueles que dirigem as nossas províncias, para que 

saibam compreender os sinais dos tempos e atender às necessidades dos seus religiosos, 

servindo com humildade e zelo sempre à semelhança do Cristo servo, rezemos: 

3) Roguemos, irmãos caríssimos, pelas vocações religiosas de nossa Congregação. Que os 

jovens, olhando para nós, religiosos consagrados, possam ser encorajados e animados a 

vos servir como Dehonianos, levando Seu Coração ao coração das pessoas, rezemos:  

4) Cuidai, Senhor, das nossas comunidades religiosas. Que elas sejam um sinal profético em 

nossa sociedade tão marcada pela discórdia; que sejamos todos verdadeiros ministros da 

reconciliação e profetas do Amor, rezemos:  
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5) Olhai, Senhor, por todos aqueles que vivem em suas realidades o Carisma Dehoniano: 

jovens, famílias, leigos e leigas que se alimentam da nossa Espiritualidade. Que todos eles 

sejam fortalecidos e amparados pela vossa Graça, rezemos:  

 

Preces espontâneas... 

 

 

Oração conclusiva:  

Coração de Jesus providente, providenciai vocações com desejo de te amar e amar o outro assim 

como nos amastes. Dai-nos corações que amam! 

Coração de Jesus providente, providenciai vocações que sejam corajosas na entrega total de si à 

vontade de Deus -  Dai-nos corações oblatos! 

Coração de Jesus providente, providenciai vocações que preguem e vivam a espiritualidade da 

comunhão num mundo de diversidades e de desunião. Que a fraternidade seja o sinal eficaz da 

presença de Deus entre nós – Dai-nos corações do Sint unum! 

Coração de Jesus providente, providenciai vocações que assumam com paixão a missão de 

suavizar as cruzes de nossos irmãos e irmãs; e que sejam instrumentos de restauração na vida 

de tantos rostos “danificados” pelo pecado – Dai-nos corações restauradores! 

Coração de Jesus providente, providenciai as graças e bênçãos sobre todas as províncias e o 

Governo Geral que vivem este momento de espera. Providenciai sabedoria e discernimento nas 

decisões que iremos tomar.  

Coração de Jesus providente, providenciai a cada um de nós um coração manso e humilde, um 

coração aberto e solidário, um coração misericordioso e samaritano para que seu Reino seja 

instalado nas almas e na sociedade.  

Amém! 

 

Bênção do Santíssimo (Se for oportuno, utilizar a Bênção do Santíssimo completa que consta à página 98 

do Dehonianos em Oração) 


