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FAGULHA 01 
(01/10/2020) 

Anda ao redor de vós (01) 
 

“Sede sóbrios e estai 
vigilantes, porque o demônio, 
vosso inimigo, anda ao redor 
de vós… buscando a quem 
devorar” (1 Pd 5, 8). 

 

“Sede sóbrios…” Só-
brio é aquele que caminha 
na luz e persevera nela sem 
olhar as “coisas” que estão 
ao lado… que caminha na 
claridade sem se envolver 
com a escuridão, mesmo que 
essa seja atraente. O sóbrio é 
moderado… mortificado… 
não abandona o caminho da 
luz… é forte e valente. 

Aquele que abandona a 
sobriedade deixa de per-
correr o caminho da luz! 
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FAGULHA 02 
(02/10/2020) 

Anda ao redor de vós (02) 
 
“Sede sóbrios e estai 

vigilantes, porque o demônio, 
vosso inimigo, anda ao redor 
de vós… buscando a quem 
devorar” (1 Pd 5, 8). 

 
“Sede sóbrios…” Só-

brio é aquele que percorre o 
caminho da santidade sem 
colocar o coração naquilo 
que passa… que sabe mor-
tificar o coração para não se 
apegar às coisas passageiras 
da terra. 

O sóbrio abre o coração 
somente para Deus e não o 
divide com as vaidades desse 
mundo que persegue conti-
nuamente os amigos de Deus. 
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O sóbrio mortifica o 
corpo para mantê-lo sempre 
na presença de Deus, dis-
tante do pecado. 
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FAGULHA 03 
(03/10/2020) 

Anda ao redor de vós (03) 
 
“Sede sóbrios e estai 

vigilantes, porque o demônio, 
vosso inimigo, anda ao redor 
de vós… buscando a quem 
devorar” (1 Pd 5, 8). 

 
“Sede sóbrios…” A so-

briedade é uma forte “mu-
ralha” que nos mantém de pé 
diante da fúria do Maligno. 

Ele ataca o sóbrio, mas não 
consegue vencê-lo… o seu 
coração sabe o que quer e se 
mantém firme diante dos seus 
ataques e armadilhas. 

A sobriedade assusta os 
amigos e seguidores do de-
mônio… eles andam com o 
coração aberto para o prín-
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cipe das trevas… não há luta 
contra ele… foram “devo-
rados”. 
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FAGULHA 04 
(04/10/2020) 

Anda ao redor de vós (04) 
 

“Sede sóbrios e estai 
vigilantes, porque o demônio, 
vosso inimigo, anda ao redor 
de vós… buscando a quem 
devorar” (1 Pd 5, 8). 

 

“Sede sóbrios…” O só-
brio não põe o coração nas 
coisas vazias, caducas e pas-
sageiras desse mundo… o 
sóbrio sabe muito bem que a 
sobriedade mantém o homem 
firme e perseverante no ca-
minho que leva ao céu. 

Aquele que não é sóbrio 
muda continuamente de ca-
minho, porque não é forte 
para caminhar na clari-
dade… se desmorona diante 
dos ventos das tentações. 
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FAGULHA 05 
(05/10/2020) 

Anda ao redor de vós (05) 
 
“Sede sóbrios e estai 

vigilantes, porque o demônio, 
vosso inimigo, anda ao redor 
de vós… buscando a quem 
devorar” (1 Pd 5, 8). 

 
“Sede sóbrios…” Só-

brio é aquele que mortifica o 
corpo para não cair na 
tentação… que faz penitên-
cia para perseverar no ca-
minho do céu. 

Sóbrio é aquele que en-
tra pela porta estreita e que 
caminha no caminho apertado 
que conduz ao céu. 

Sóbrio é aquele que dá 
ao corpo somente o neces-
sário… que o “trata” com 
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rédeas curtas. O sóbrio doma 
o seu corpo com rigor. 



18 

FAGULHA 06 
(06/10/2020) 

Anda ao redor de vós (06) 
 

“Sede sóbrios e estai 
vigilantes, porque o demônio, 
vosso inimigo, anda ao redor 
de vós… buscando a quem 
devorar” (1 Pd 5, 8). 

 

“… e estai vigilantes”. 
Sabemos que o demônio não 
dorme, não cochila, não tira 
férias e não descansa… ele 
nos tenta continuamente… 
não podemos cruzar os braços 
diante desse inimigo tão in-
sistente. 

Devemos vigiar conti-
nuamente! Como? Percor-
rendo o caminho do bem na 
presença do Senhor… implo-
rando a sua ajuda, força e 
proteção. 
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É impossível alguém 
“vigiar” longe de Deus! 
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FAGULHA 07 
(07/10/2020) 

Anda ao redor de vós (07) 
 
“Sede sóbrios e estai 

vigilantes, porque o demônio, 
vosso inimigo, anda ao redor 
de vós… buscando a quem 
devorar” (1 Pd 5, 8). 

 
“… e estai vigilantes”. 

O vigilante evita o que po-
deria prejudicar a sua vida 
espiritual… a sua caminha-
da para o céu. 

Milhões de pessoas se 
afastaram do caminho da sal-
vação por falta de vigilân-
cia… cochilaram e foram 
“enganadas” pelo diabo que 
não dorme. 

Para vigiar é preciso 
caminhar na luz, isto é, na 
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graça de Deus. Aquele que 
vive em pecado mortal ca-
minha nas trevas e não 
possui forças para caminhar 
na luz. 

O Senhor ajuda aquele 
que luta com prudência para 
evitar o que lhe desagrada. 

Vigiar é caminhar com 
segurança para o céu. 
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FAGULHA 08 
(08/10/2020) 

Anda ao redor de vós (08) 
 
“Sede sóbrios e estai 

vigilantes, porque o demônio, 
vosso inimigo, anda ao redor 
de vós… buscando a quem 
devorar” (1 Pd 5, 8). 

 
“… e estai vigilantes”. 

É preciso vigiar principal-
mente os olhos, a língua e os 
pensamentos. 

O vigilante vence as ten-
tações se mantendo longe… 
distante das ocasiões. 

Não basta rezar, fazer 
penitência… mas é preciso 
vigiar com prudência e fir-
meza… é preciso perseverar 
na vigilância. Não basta vi-
giar por longo tempo; mas 
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sim, é preciso vigiar sempre e 
com atenção. 
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FAGULHA 09 
(09/10/2020) 

Anda ao redor de vós (09) 
 
“Sede sóbrios e estai 

vigilantes, porque o demônio, 
vosso inimigo, anda ao redor 
de vós… buscando a quem 
devorar” (1 Pd 5, 8). 

 
“… porque o demô-

nio”. O demônio é um ser 
pessoal, real e concreto, de 
natureza espiritual e invisível, 
que, pelo seu pecado, se 
afastou de Deus para sempre: 
“O diabo e os outros de-
mônios foram criados por 
Deus naturalmente bons; 
mas eles, por si mesmos, se 
tornaram maus” (Concílio IV de 

Latrão, 1215). 
O demônio existe! A 
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Sagrada Escritura fala dele 

desde o primeiro até o último 

dos livros revelados: do 

Gênesis ao Apocalipse. 
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FAGULHA 10 
(10/10/2020) 

Anda ao redor de vós (10) 
 
“Sede sóbrios e estai 

vigilantes, porque o demônio, 
vosso inimigo, anda ao redor 
de vós… buscando a quem 
devorar” (1 Pd 5, 8). 

 
“… porque o demô-

nio”. O demônio foi primei-
ramente Anjo bom criado 
por Deus: “Se alguém sus-
tentar que o demônio não 
foi primeiramente Anjo 
bom criado por Deus ou que 
sua natureza não foi obra de 
Deus, mas que brotou das 
trevas e que é autor de si 
mesmo, como sendo prin-
cípio e essência do mal, 
como disseram Manes (Ma-
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niqueus) e Prisciliano, seja 
anátema” (Concílio de Braga no 

século VI). 
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FAGULHA 11 
(11/10/2020) 

Anda ao redor de vós (11) 
 

“Sede sóbrios e estai 
vigilantes, porque o demônio, 
vosso inimigo, anda ao redor 
de vós… buscando a quem 
devorar” (1 Pd 5, 8). 

 

“… porque o demô-
nio”. O demônio engana as 
pessoas sob a aparência de 
bem e não sob a aparência 
de mal: “É de advertir que, 
entre os numerosos ardis 
usados pelo demônio para 
enganar os espirituais, o 
mais comum é enganá-los 
sob a aparência de bem e 
não sob aparência de mal; 
pois sabe que, conhecido o 
mal, dificilmente o abra-
çariam” (São João da Cruz). 
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FAGULHA 12 
(12/10/2020) 

Anda ao redor de vós (12) 
 
“Sede sóbrios e estai 

vigilantes, porque o demônio, 
vosso inimigo, anda ao redor 
de vós… buscando a quem 
devorar” (1 Pd 5, 8). 

 
“… porque o demô-

nio”. Deus concede ao de-
mônio permissão para enga-
nar e cegar certas pessoas: 
“O Senhor concede ao de-
mônio permissão para enga-
nar e cegar grande número 
de pessoas merecedoras de 
castigo por seus pecados e 
atrevimentos” (São João da Cruz). 

O demônio pode produz-
zir visões, mediante alguma 
luz natural apresentada à fan-
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tasia, por sugestão espiritual 
iluminando os objetos presen-
tes ou ausentes. 
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FAGULHA 13 
(13/10/2020) 

Anda ao redor de vós (13) 
 

“Sede sóbrios e estai 
vigilantes, porque o demônio, 
vosso inimigo, anda ao redor 
de vós… buscando a quem 
devorar” (1 Pd 5, 8). 

 

“… porque o demô-
nio”. Não existe paz entre 
Jesus Cristo e o demônio: 
“Jesus passou fazendo o 
bem e curando todos os 
oprimidos do demônio” (At 

10, 38), e: “Para isso veio o 
Filho de Deus, para desfazer 
as obras do demônio” (1 Jo 3, 

8). 
O demônio tentou a Je-

sus Cristo. Satanás o tentou 
procurando questionar sua 
atitude filial para com Deus. 
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FAGULHA 14 
(14/10/2020) 

Anda ao redor de vós (14) 
 
“Sede sóbrios e estai 

vigilantes, porque o demônio, 
vosso inimigo, anda ao redor 
de vós… buscando a quem 
devorar” (1 Pd 5, 8). 

 
“… porque o demô-

nio”. O demônio é o primeiro 
causador do mal, dos descon-
certos e rupturas que se 
produzem nas famílias e na 
sociedade. 

A ação do demônio é 
misteriosa, real e eficaz. Des-
de os primeiros séculos, os 
cristãos tiveram consciência 
dessa atividade diabólica. São 
Pedro prevenia os primeiros 
cristãos: “Sede sóbrios e vi-
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giai. O vosso adversário, o 
demônio, anda ao redor de 
vós como leão que ruge, 
buscando a quem devorar. 
Resisti-lhe fortes na fé” (1 Pd 

5, 8-9). 
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FAGULHA 15 
(15/10/2020) 

Anda ao redor de vós (15) 
 
“Sede sóbrios e estai 

vigilantes, porque o demônio, 
vosso inimigo, anda ao redor 
de vós… buscando a quem 
devorar” (1 Pd 5, 8). 

 

“… vosso inimigo”. O 
demônio continua a deter 
certo poder sobre o mundo, 
na medida em que os homens 

rejeitam os frutos da Reden-

ção. 
O demônio exerce o seu 

domínio “sobre aqueles que, 
de uma forma ou de outra, 
se entregam voluntariamen-
te a ele, preferindo o reino 
das trevas ao reino da 
graça” (São João Paulo II). 
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FAGULHA 16 
(16/10/2020) 

Anda ao redor de vós (16) 
 
“Sede sóbrios e estai 

vigilantes, porque o demônio, 
vosso inimigo, anda ao redor 
de vós… buscando a quem 
devorar” (1 Pd 5, 8). 

 

“… vosso inimigo”. O 
demônio não se dá por ven-
cido quando é expulso de 
uma alma: “Quando o de-
mônio se vê expulso de uma 
alma, não encontra descan-
so e emprega todas as suas 
forças para dominá-la nova-
mente. Pede auxílio a outros 
espíritos maus, e, se conse-
gue reentrar naquela alma, 
provocará uma segunda ruí-
na, mais grave que a pri-
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meira” (Santo Afonso Maria de Ligó-

rio). 
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FAGULHA 17 
(17/10/2020) 

Anda ao redor de vós (17) 
 
“Sede sóbrios e estai 

vigilantes, porque o demônio, 
vosso inimigo, anda ao redor 
de vós… buscando a quem 
devorar” (1 Pd 5, 8). 

 

“… o vosso inimigo”. O 
demônio odeia a Deus e as al-
mas imortais: “Também não 
há ninguém que seja capaz 
de manter um ódio tão im-
placável como aquele mali-
cioso contra todo o gênero 
humano. Em seguida, consi-
derando ainda o zelo e o 
afinco com que ele luta, 
qualquer comparação com 
os homens e suas atitudes 
tornar-se-ia ridícula. Até os 
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animais mais ferozes e mais 
sanguinolentos, comparados 
com ele, tornar-se-iam man-
sos e dóceis. Com tanta 
raiva ele esbraveja contra 
as nossas almas” (São João 

Crisóstomo). 
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FAGULHA 18 
(18/10/2020) 

Anda ao redor de vós (18) 
 

“Sede sóbrios e estai 
vigilantes, porque o demônio, 
vosso inimigo, anda ao redor 
de vós… buscando a quem 
devorar” (1 Pd 5, 8). 

 

“… o vosso inimigo”. O 
demônio é um inimigo insis-
tente e cheio de ódio: “Ódio 
a Deus, ódio aos outros, ódio 
a todas as criaturas de 
Deus, principalmente àque-
las que foram feitas segundo 
a imagem odiada” (Frank Joseph 

Sheed), e: “Um demônio é cem 
por cento mau; cem por 
cento ódio, sem que se possa 
achar um mínimo resto de 
bem em parte alguma do 
seu ser” (Pe. Leo John Trese). 
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FAGULHA 19 
(19/10/2020) 

Anda ao redor de vós (19) 
 
“Sede sóbrios e estai 

vigilantes, porque o demônio, 
vosso inimigo, anda ao redor 
de vós… buscando a quem 
devorar” (1 Pd 5, 8). 

 

“… o vosso inimigo”. 
“Diabo”, palavra de origem 
grega, significa inimigo, calu-
niador, e seria a tradução do 
vocábulo hebraico “Sata-
nás”, que tem o sentido de 
adversário. 

O demônio não pode 
mais se salvar, está perdido 
para sempre… então ele luta 
continuamente para perder 
as almas, é um inimigo 
incansável. 
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FAGULHA 20 
(20/10/2020) 

Anda ao redor de vós (20) 
 
“Sede sóbrios e estai 

vigilantes, porque o demônio, 
vosso inimigo, anda ao redor 
de vós… buscando a quem 
devorar” (1 Pd 5, 8). 

 

“… o vosso inimigo”. O 
demônio é o pai da mentira, 
do pecado, da discórdia, da 
desgraça, do ódio, do ab-
surdo e do mal que há em 
toda a terra. 

Ele é a serpente astuta e 
invejosa que traz a morte ao 
mundo, que semeia o mal no 
coração do homem, o inimigo 
que devemos temer se não 
estamos perto de Deus. 
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FAGULHA 21 
(21/10/2020) 

Anda ao redor de vós (21) 
 
“Sede sóbrios e estai 

vigilantes, porque o demônio, 
vosso inimigo, anda ao redor 
de vós… buscando a quem 
devorar” (1 Pd 5, 8). 

 
“… anda ao redor de 

vós”. O demônio é um ini-
migo atrevido, ousado e inte-
ligente… ele, como está na 
Bíblia, “envolve” a pessoa… 
anda ao redor, isto é, cerca a 
alma de todos os lados… o 
seu ataque é completo e bem 
“planejado”. 

Para vencê-lo é preciso 
apoiar-se no Deus que tudo 
pode e que fortalece a alma 
que confia no poder do alto. 
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FAGULHA 22 
(22/10/2020) 

Anda ao redor de vós (22) 
 
“Sede sóbrios e estai 

vigilantes, porque o demônio, 
vosso inimigo, anda ao redor 
de vós… buscando a quem 
devorar” (1 Pd 5, 8). 

 
“… anda ao redor de 

vós”. O demônio é um ini-
migo incansável! Ele não dor-
me; mas sim, procura seduzir 
as almas, principalmente a-
quelas que caminham na pre-
sença de Deus. 

O Maligno usa de todos 
os meios para perder as al-
mas… não se dá por vencido, 
mas luta para vencer os 
amigos de Deus. 
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FAGULHA 23 
(23/10/2020) 

Anda ao redor de vós (23) 
 
“Sede sóbrios e estai 

vigilantes, porque o demônio, 
vosso inimigo, anda ao redor 
de vós… buscando a quem 
devorar” (1 Pd 5, 8). 

 
“… anda ao redor de 

vós”. O Maligno anda ao 
redor de vós, diz a Palavra de 
Deus. Ele não dá espaço… 
quer, a todo o custo, “en-
volver” a pessoa na sua 
“teia” mortal. Aquele que 
reza continuamente e que faz 
penitência consegue vencê-lo, 
mas não pode “cochilar”. 

O demônio não desiste 
da luta… essa é a sua “mis-
são”:… perder as almas! 
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FAGULHA 24 
(24/10/2020) 

Anda ao redor de vós (24) 
 
“Sede sóbrios e estai 

vigilantes, porque o demônio, 
vosso inimigo, anda ao redor 
de vós… buscando a quem 
devorar” (1 Pd 5, 8). 

 
“… anda ao redor de 

vós”. O demônio não pode fa-
zer uma pessoa cometer peca-
do, mas não deixa de tentá-
la… não se dá por vencido 
quando é desprezado. 

O seu único fim no 
mundo é a perdição do ho-
mem, e atacará até o fim 
para conseguir levas as al-
mas para o inferno. 
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FAGULHA 25 
(25/10/2020) 

Anda ao redor de vós (25) 
 
“Sede sóbrios e estai 

vigilantes, porque o demônio, 
vosso inimigo, anda ao redor 
de vós… buscando a quem 
devorar” (1 Pd 5, 8). 

 
“… anda ao redor de 

vós”. Quando o demônio en-
contra uma pessoa fiel a Deus 
não desiste com os seus ata-
ques… ele usa o “martelo” 
da tentação para quebrar a 
“porta” desse coração fiel ao 
Senhor… mas não pode for-
çá-lo. Então, diante da resis-
tência do amigo de Deus, 
anda sem descanso, tentando-
o. 

Infeliz da pessoa que 
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abre a “porta” do coração 
para “dialogar” com ele… o 
Maligno deve ser desprezado. 
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FAGULHA 26 
(26/10/2020) 

Anda ao redor de vós (26) 
 
“Sede sóbrios e estai 

vigilantes, porque o demônio, 
vosso inimigo, anda ao redor 
de vós… buscando a quem 
devorar” (1 Pd 5, 8). 

 
“… anda ao redor de 

vós”. O demônio tentará o 
amigo de Deus até o último 
suspiro… ele não descansa e 
não deixa o amigo do Sal-
vador repousar… a luta deve 
ser contínua. 

Ele anda ao redor, é 
preciso manter o coração fe-
chado para os seus ata-
ques… ele semeia a má 
semente no coração distra-
ído. 
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FAGULHA 27 
(27/10/2020) 

Anda ao redor de vós (27) 
 

“Sede sóbrios e estai 
vigilantes, porque o demônio, 
vosso inimigo, anda ao redor 
de vós… buscando a quem 
devorar” (1 Pd 5, 8). 

 

“… buscando a quem 
devorar”. O demônio é um 
ser cheio de ódio, não há 
“espaço” nele para o amor… 
para o bem… ele, Maligno, 
anda pelo mundo procurando 
a quem devorar… “levar” pa-
ra as chamas do inferno. 

O Maligno não quer o 
nosso progresso espiritual; 
mas sim, a nossa total des-
truição. Tenta o homem para 
“submergi-lo” na lama vene-
nosa do pecado mortal. 
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FAGULHA 28 
(28/10/2020) 

Anda ao redor de vós (28) 
 
“Sede sóbrios e estai 

vigilantes, porque o demônio, 
vosso inimigo, anda ao redor 
de vós… buscando a quem 
devorar” (1 Pd 5, 8). 

 

“… buscando a quem 
devorar”. Quem são as pes-
soas que podem ser devo-
radas pelo demônio? São 
aquelas que não fogem das 
ocasiões de pecado: “Como, 
porém, os mundanos podem 
esperar morte feliz, vivendo, 
como vivem em pecados, 
prazeres terrestres e oca-
siões perigosas?” (Santo Afonso 

Maria de Ligório). 
Aquele que deseja ar-
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dentemente salvar a alma fo-
ge do demônio e dos seus 
amigos sedutores. 
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FAGULHA 29 
(29/10/2020) 

Anda ao redor de vós (29) 
 
“Sede sóbrios e estai 

vigilantes, porque o demônio, 
vosso inimigo, anda ao redor 
de vós… buscando a quem 
devorar” (1 Pd 5, 8). 

 

“… buscando a quem 
devorar”. Aquele que não 
reza será devorado pelo de-
mônio, porque não possui 
força para vencer esse ini-
migo insistente e cruel. 

A oração é o alimento 
poderoso da nossa alma… 
quem reza não se inclina 
diante da insistência do 
Maligno, mas permanece fir-
me no caminho da santidade. 

Sem oração não há vi-
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tória na luta contra o de-
mônio! 
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FAGULHA 30 
(30/10/2020) 

Anda ao redor de vós (30) 
 
“Sede sóbrios e estai 

vigilantes, porque o demônio, 
vosso inimigo, anda ao redor 
de vós… buscando a quem 
devorar” (1 Pd 5, 8). 

 

“… buscando a quem 
devorar”. Aquele que man-
tém o coração apegado aos 
bens desse mundo se inclina 
diante do demônio, torna-se 
escravo dele e se arrasta atrás 
desse Maligno, como seu es-
cravo: “O afeto e o apego da 
alma à criatura torna-a 
semelhante a essa mesma 
criatura. Quanto maior a 
afeição, maior a identidade 
e semelhança, porque é pró-
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prio do amor tornar aquele 
que ama semelhante ao 
amado” (São João da Cruz). 
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FAGULHA 31 
(31/10/2020) 

Anda ao redor de vós (31) 
 
“Sede sóbrios e estai 

vigilantes, porque o demônio, 
vosso inimigo, anda ao redor 
de vós… buscando a quem 
devorar” (1 Pd 5, 8). 

 

“… buscando a quem 
devorar”. O demônio não fi-
ca “sentado”, “acomoda-
do”… esperando as suas 
“presas”; mas sim, busca-as 
com “zelo” e atrevimento… 
usa todos os meios para 
desviá-las do caminho do céu. 

Ele não pode se salvar, 
está perdido para sempre… 
então, com ódio e insistência, 
trabalha para perder as 
almas criadas por Deus para 
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ocupar o “lugar” que os 
demônios “perderam” no 
céu. 
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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 em um dos endereços 
abaixo. 

 
 

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
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