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ATENÇÃO! Este Livrete não pode ser reproduzido sob 

nenhuma forma sem autorização por escrito do Autor. 
Adquirindo este Livrete você está ajudando na 

alimentação de centenas de crianças pobres no Brasil, 

Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina, Peru, Chile, 

Colômbia, Equador e Venezuela. 
 

 
 

Para adquirir exemplares deste Livrete, entre em contato 

conosco em um dos endereços abaixo. 

 

 

Instituto Missionário dos Filhos e Filhas da 

Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e das Dores 

de Maria Santíssima 
BR 153, Km 428, Anápolis, GO – Brasil 

Cx. P. 1909 – CEP – 75043-970 

(62) 3321-5020 

Site: www.filhosdapaixao.org.br 
E-mail: contato@filhosdapaixao.org.br 

Ouça pregações 

Filhos da Paixão de Cristo – YouTube 
Gerenice de Jesus Costa – Facebook 

  

http://www.filhosdapaixao.org.br/
mailto:contato@filhosdapaixao.org.br
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Aproveitar as 

oportunidades 
 

Pensamentos extraídos das 

Meditações do Pe. Divino Antô-

nio Lopes FP(C), Fundador do 

Instituto Missionário dos Filhos 

e Filhas da Paixão de Nosso 

Senhor Jesus Cristo e das Dores 

de Maria Santíssima e do Mo-

vimento Missionário Lanceiros 

de Lanciano. 
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As águas de um riacho 

correm e não voltam mais. O 

mesmo acontece com as opor-

tunidades... passam para nunca 

mais voltar. 

  



 

9 

 
Quem despreza as opor-

tunidades de crescer na san-

tidade volta as costas para o 

céu e envereda pelo caminho do 

inferno. 
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O acomodado que cruza 

os braços diante das opor-

tunidades morrerá de mãos 

vazias. 
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Os condenados ao inferno 

“chorarão” amargamente as 

oportunidades perdidas. 
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O avarento torna-se rico 

correndo atrás do ouro; e o 

santo conquista o céu abra-

çando as oportunidades. 
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Quem teme a Deus treme 

e chora diante das oportu-

nidades perdidas. 
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As oportunidades aprovei-

tadas são degraus de uma 

“longa” escada que nos leva ao 

céu. 
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O preguiçoso espera tanto 

que acaba perdendo todas as 

oportunidades. 
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O caminho para o céu 

está cheio de oportunidades... 

somente os acomodados e rela-

xados não conseguem enxergá-

las. 
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Quem abraça as oportu-

nidades comparecerá confiante 

diante do Tribunal de Deus 

após a morte. 
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O preguiçoso diz que não 

consegue enxergar as oportu-

nidades... é porque os seus 

olhos estão sempre fixos na 

poltrona. 
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Para se salvar é preciso 

abraçar grandes e pequenas 

oportunidades. Quem pensa em 

abraçar somente as maiores 

pode morrer de mãos vazias, 

porque elas poderão não surgir. 
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A vida é cheia de 

oportunidades para conquistar 

o céu... somente os indiferentes 

não conseguem enxergar essa 

“chuva” de ouro. 
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Estamos nesse mundo 

para conquistar a Vida Eter-

na... quem cochilar deixará as 

oportunidades passarem e o 

prejuízo será irreparável. 
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Milhares de pessoas 

jogam as oportunidades fora 

por causa das indecisões, pre-

guiça, comodismo, indiferença 

e negligência. 
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A vida é uma série de 

oportunidades para entesourar 

preciosos tesouros no céu... até 

dormindo é possível aproveitá-

las: oferecer para o Criador a 

respiração, o pulsar do coração 

e o sangue que corre nas veias. 
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Quem ama verdadeira-

mente a Deus não perde as 

oportunidades de crescer no 

seu amor... porque o amor a 

Deus nunca diz basta. 
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Com certeza, na hora do 

Julgamento após a morte, 

passará um “filme” diante da 

alma de todas as oportunidades 

desprezadas e lançadas fora. 

Ela, então, ouvirá dos lábios de 

Jesus Cristo, Divino Juiz: “... 

não vos conheço!” (Mt 25, 12). 
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A morte se aproximará do 

leito daquele que desprezou as 

oportunidades de conquistar o 

céu e lhe dirá: “vamos dar uma 

morridinha?” Com certeza o 

corpo do enfermo estremecerá 

dos pés à cabeça, e desejará 

abraçar em cinco minutos todas 

as oportunidades desprezadas 

em cinquenta, oitenta, cem 

anos... impossível! Receberá 

como “prêmio” o inferno 

eterno. 
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As oportunidades jogadas 

fora “gritarão” contra o pre-

guiçoso e indiferente no dia do 

Juízo. 
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Feliz da pessoa que 

constrói a sua “mansão” no 

céu com os “tijolos” das 

pequenas e grandes oportuni-

dades. 
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Quem vive santamente o 

momento presente aproveita 

todas as oportunidades, porque 

está sempre atento e com os 

olhos fixos no prêmio eterno. 
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Quem perde uma opor-

tunidade pode perder tudo... 

inclusive o céu. 
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As oportunidades vão sur-

gindo na medida em que são 

abraçadas. 
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O preguiçoso vive rodeado 

de oportunidades, mas seus 

braços cruzados o impede de 

abraçá-las. 
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Ajude-nos a alimentar centenas de crianças 

pobres no Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai, 

Colômbia, Peru, Chile, Equador e Venezuela, e a imprimir 
Livros, Livretes e Folhetos para evangelizarmos. 

Faça o seu depósito mensalmente em uma 

dessas contas: 

Banco do Brasil 
Nome: Instituto Miss. Filhos da Paixão 

Agência: 0324-7 

Conta corrente: 413310-2 

 

Bradesco 
Nome: Instituto Miss. Filhos da Paixão 

Agência: 0240-2 

Conta corrente: 77444-8 

 

 
 

Instituto Missionário dos Filhos e Filhas da 

Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e das 

Dores de Maria Santíssima 
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Convite: Participe do Santo Retiro 

(realizamos retiros espirituais a cada dois 

meses). Para maiores informações, entre 

em contato conosco. 

 

 

Venha ser um (a) religioso (a) do 

Instituto Missionário dos Filhos e Filhas 

da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo 

e das Dores de Maria Santíssima. 

 

 
Instituto Missionário dos Filhos e Filhas da 

Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e das Dores 

de Maria Santíssima 
BR 153, Km 428, Anápolis, GO – Brasil 

Cx. P. 1909 – CEP – 75043-970 

(62) 3321-5020 

Site: www.filhosdapaixao.org.br 

E-mail: contato@filhosdapaixao.org.br 

Ouça pregações 
Filhos da Paixão de Cristo – YouTube 
Gerenice de Jesus Costa – Facebook 

 

 

http://www.filhosdapaixao.org.br/
mailto:contato@filhosdapaixao.org.br


 

35 

 

 

 

 

 
 

 

 

Este Livrete, composto em Times New Roman, 16pt, acabou de 
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