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FRAGMENTO 01 
(01/04/2020) 

Nossa Senhora em Belém da 
Judeia (01) 

 

“Tendo Jesus nascido 
em Belém da Judeia” (Mt 2, 1). 

 

Jesus Cristo, nosso 
Salvador, havia de nascer em 
Belém da Judeia: “Mas tu, 
(Belém), Éfrata, embora o 
menor dos clãs de Judá, de 
ti sairá para mim aquele 
que será dominador em 
Israel” (Mq 5, 1). 

A Virgem Santíssima 
tinha posto o seu coração em 
Belém, onde havia de nascer 
o seu Filho, Jesus Cristo. 

“Belém da Judeia” (Mt 2, 

1). São João Crisóstomo e 
Eutimio dizem “da Judeia”; 
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enquanto que São Jerônimo 
diz “de Judá”, porque, 
segundo ele, Judeia significa 
as doze tribos, e Judá é 
somente a tribo de seu nome. 
E como sabemos, existem 
duas cidades com o nome de 
Belém… uma na tribo de 
Judá, onde nasceram Davi e 
Jesus Cristo, e outra na tribo 
de Zabulon, de que se fala no 
livro de Josué 19, 15, e no 
livro dos Juízes 12, 8; está 
claro que o evangelista quis 
referir-se à Belém da tribo de 
Judá e distingui-la da que 
existia em Zabulon. 

A Virgem Maria sabia 
que o Salvador devia nascer 
em Belém. Por inspiração 
divina e pelo conhecimento 
da profecia de Miquéias, ela 
sabia que o seu filho devia 
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nascer na pequena cidade de 
Belém. 

Nossa Senhora, conhe-
cendo a verdade, não deixou 
para depois; mas foi para 
Belém, enfrentando todas as 
dificuldades. 
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FRAGMENTO 02 
(02/04/2020) 

Nossa Senhora em Belém da 
Judeia (02) 

 

“Tendo Jesus nascido 
em Belém da Judeia” (Mt 2, 1). 

 

Belém era a terra de 
Davi (Belém “Bêt’lehem”, 
significa casa do pão. 
Encontra-se a uns cento e 
cinquenta quilômetros de 
Nazaré, e a uns sete de 
Jerusalém). Ali estava a sua 
parentela. Situada ao sul de 
Jerusalém, no tempo de Jesus 
não era mais que uma aldeia 
avançada no deserto, forti-
ficada com muros e torres. 

A Santíssima Virgem 
chegou a Belém, cidade 
pequena… estava cansada, 



14 

mas não desanimada… não 
triste, mas feliz, porque trazia 
em seu seio a Jesus Cristo, 
alegria infinita… o Senhor do 
céu e da terra. 

Aquele que possui o 
Amor eterno na alma não 
deixa de adorá-lo… não o 
troca pelas coisas caducas 
desse mundo. 

Nossa Senhora entrou 
em Belém e permanece unida 
a Jesus, verdadeira alegria 
que está no seu seio… não se 
“distrai”: “Olho neste ins-
tante para meu Jesus e me 
rio do mundo inteiro com 
Ele… Sou feliz e jamais 
deixarei de sê-lo, porque 
pertenço ao meu Deus. 
N’Ele encontro a cada 
momento o meu céu e um 
amor eterno e imutável. 
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Nada mais desejo do que a 
Ele” (Santa Teresa dos Andes). 
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FRAGMENTO 03 
(03/04/2020) 

Nossa Senhora em Belém da 
Judeia (03) 

 

“Tendo Jesus nascido 
em Belém da Judeia” (Mt 2, 1). 

 

Belém, hoje, continua 
sendo uma pequena cidade de 
25.000 habitantes, situada a 
777 metros sobre o nível do 
mar, um pouco mais elevada 
do que a altitude média de 
Jerusalém, sobre duas colinas; 
a da parte oriental, menos 
elevada do que a outra, com 
duas encostas suaves. 

A Virgem Maria entrou 
na pequena Belém com o 
filho no ventre. Não perdeu 
tempo em contemplar o que a 
cidade oferecia, porque trazia 
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no seu seio o Deus Eterno… a 
maior de todas as riquezas. 

Aquele que possui Deus 
no coração não perde tempo 
com o que passa: “Não 
queirais ver tudo, não sejais 
curiosos, pois acontece com 
frequência que, entre mil 
coisas inócuas, amoita-se 
uma perigosa” (Bem-aventurado 

José Allamano). 
A pessoa que não 

mortifica os olhos transfor-
mará o coração num depósito 
de lixo. 

Maria Santíssima per-
maneceu recolhida enquanto 
caminhava pelas ruas de 
Belém. Quem possui Jesus na 
alma não perde tempo com as 
coisas passageiras: “Estar 
com Jesus é doce paraíso” 
(Tomás de Kempis). 
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Somente as pessoas 
vazias perdem tempo com o 
vazio do mundo! 
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FRAGMENTO 04 
(04/04/2020) 

Nossa Senhora em Belém da 
Judeia (04) 

 

“Tendo Jesus nascido 
em Belém da Judeia” (Mt 2, 1). 

 

Maria Santíssima entrou 
na pequena cidade de Belém! 

Ao norte e ao sul abrem-
se vales pitorescos. Nos po-
mares, protegidos por muros 
de pedra, crescem figueiras, 
romãzeiras, amendoeiras e 
oliveiras. Aqui e ali alteiam 
pequenas torres de guarda. 
Belém produz vinho e mel 
saborosíssimos (Joseph Pa-
tsch). 

A Virgem Maria, Mãe 
do Deus Eterno, não se sentiu 
atraída pelos sabores daquela 
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pequena cidade… a doçura de 
Cristo a satisfazia. 

As coisas desse mundo 
não atraem uma alma que 
possui a Riqueza Infinita! 
Somente Deus basta para um 
coração apaixonado por Ele e 
desejoso das coisas do alto. 

Nossa Senhora trazia no 
seio a maior de todas as 
riquezas: Jesus Cristo. 

Aquele que ama a Jesus, 
que o segue com fidelidade e 
o serve de todo o coração… 
jamais o troca pelas coisas 
passageiras dessa terra. O 
Senhor é ciumento e não 
aceita um coração dividido: 
“Deus é um patrão que não 
aceita concorrentes, nem 
quer ser servido pela me-
tade. Exige a totalidade” 
(Santa Catarina de Sena), e: “… pois 
teu Deus é um fogo 
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devorador. Ele é um Deus 
ciumento” (Dt 4, 24). 

 



22 

FRAGMENTO 05 
(05/04/2020) 

Nossa Senhora em Belém da 
Judeia (05) 

 

“Tendo Jesus nascido 
em Belém da Judeia” (Mt 2, 1). 

 

A Virgem Santíssima 
entrou na cidade de Belém, 
enquanto muitas pessoas tra-
balhavam… cuidavam das 
coisas da terra… e a Mãe do 
Senhor passava. 

Os habitantes de Belém 
são laboriosos, mas turbu-
lentos; as mulheres belas e 
bem educadas, as crianças 
inteligentes e simpáticas. 

Maria passava pelas ruas 
de Belém, e quase ninguém 
notava a sua bela, jovial e 
serena pessoa… estavam 
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preo-cupados somente com as 
coisas passageiras. 

Infeliz da pessoa que se 
envolve com as coisas do 
mundo, a ponto de desprezar 
as eternas! 

Devemos usar das coisas 
da terra sem desprezar as 
coisas do alto. É preciso 
caminhar nesse mundo com 
os olhos fixos no céu, nossa 
verdadeira morada. 

Não podemos deixar de 
olhar para a Virgem Maria. 
Nela nada há de terrível nem 
de severo. Ela é toda benigna 
e amável para os que a 
procuram. 

Maria é Mãe zelosa! 
Para os justos ela é a alegria, 
e para os pecadores é a porta 
por onde entram para Deus. 
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Olhemos com devoção e 
amor para a Mãe de Deus e 
nossa! 
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FRAGMENTO 06 
(06/04/2020) 

Nossa Senhora em Belém da 
Judeia (06) 

 

“Tendo Jesus nascido 
em Belém da Judeia” (Mt 2, 1). 

 

Maria Santíssima está na 
pequena cidade de Belém! 

O clima de Belém é 
quase igual ao de Jerusalém, 
salvo quanto aos ventos que 
ali sopram com mais violên-
cia. O conjunto da paisagem é 
dos mais graciosos. 

A única “preocupação” 
de Nossa Senhora é fazer a 
vontade de Deus! Não se 
“preocupava” com o clima 
de Belém: se estava frio ou 
quente… se chovia ou não… 
ela estava em Belém para 
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agradar a Deus… quem ama o 
Criador se inclina diante de 
sua santa vontade e não recua 
diante das provações e difi-
culdades: “… seja feita a tua 
vontade na terra, como no 
céu” (Mt 6, 10). 

Imitemos o exemplo de 
Maria que fez com docilidade 
a vontade de Deus… que não 
olhou para barreiras que 
surgiram pelo caminho. 

Sabemos que o caminho 
da santidade, que leva a Deus, 
só pelo próprio Deus pode ser 
traçado, e pela sua santa 
vontade… o verdadeiro amor 
de Deus consiste na perfeita 
adesão à sua santa vontade. 

Imitar o exemplo de 
Nossa Senhora é o melhor 
caminho para fazer o que 
Deus quer de nós. 

 



27 

FRAGMENTO 07 
(07/04/2020) 

Nossa Senhora em Belém da 
Judeia (07) 

 

“Tendo Jesus nascido 
em Belém da Judeia” (Mt 2, 1). 

 

A Virgem Santíssima 
está na cidade de Belém! 
Durante o dia Belém é um 
pouco barulhenta… mas é 
calma à norte. A Virgem do 
silêncio está em Belém! 

À noite, quando não se 
escuta senão o canto de 
alguns pastores, ou o tilintar 
das campainhas dos rebanhos 
que passam pelas encostas, 
tudo induz à meditação 
piedosa. 

Nossa Senhora trazia no 
seu puríssimo seio o Deus 
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Eterno… nada perturbava a 
sua alma imortal e espiri-
tual… ela permanecia “mer-
gulhada” em Deus, numa 
meditação ininterrupta… 
constante… sem intervalo. 

É grande sabedoria per-
manecer unido a Deus através 
da meditação! Quem medita 
não abre o coração para as 
coisas caducas da terra; mas 
permanece unido ao Criador: 
“Quem persevera na medi-
tação, mesmo que o de-
mônio o tente de muitas 
maneiras, tenho certeza que 
o Senhor o levará ao porto 
da salvação… Quem não 
para no caminho da medi-
tação, chegará ainda que 
tarde” (Santa Teresa de Jesus). 

Em Belém, pequena 
cidade, Maria, mestra de vida 
interior, enquanto esperava o 
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momento de dar à luz… 
meditava no seu coração. 
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FRAGMENTO 08 
(08/04/2020) 

Nossa Senhora em Belém da 
Judeia (08) 

 

“Tendo Jesus nascido 
em Belém da Judeia” (Mt 2, 1). 

 

Maria Santíssima, Mãe 
de Deus… Serva humilde… 
está numa cidade pequena… 
uma localidade insignificante. 
São Lucas 2, 4 chama-a de 
“cidade”, mas São João 7, 42 
classifica-a como “aldeia” 
(Vulgata). 

Nossa Senhora não veio 
para Belém atrás de gran-
deza… em busca de palácios 
suntuosos e pomposos… não 
está em Belém para viver 
comodamente e na “poltro-
nice”. Ela possui no seu seio 
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o Senhor de tudo e de todos… 
quem possui a Cristo Jesus é 
rico de todos os bens e não 
necessita do luxo desse 
mundo. 

É preciso aprender de 
Maria Santíssima que a 
verdadeira glória não está no 
ouro e na prata oferecidos 
pelo mundo enganador; mas 
sim, está oculta sob a 
humildade cristã: “Pela 
humildade, olhareis indife-
rentes as honras deste 
mundo; porquanto, através 
do seu fulgor facilmente 
descobrireis a ilusão e a 
vaidade” (Religioso anônimo, 

Imitação de Maria). 
Infeliz da pessoa que 

despreza o caminho da 
humildade sincera para se 
inclinar diante das grandezas 
desse mundo! O mundo é 
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pequeno, frio e vazio, para 
satisfazer um coração criado 
para as coisas do alto. 

Tapemos os nossos 
olhos para o que passa… e 
imitemos a humildade da 
Virgem Maria. 
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FRAGMENTO 09 
(09/04/2020) 

Nossa Senhora em Belém da 
Judeia (09) 

 

“Tendo Jesus nascido 
em Belém da Judeia” (Mt 2, 1). 

 

Nossa Senhora está em 
Belém… na pequena cidade! 
Na parte oriental de Belém 
havia desde longa data um 
alojamento para forasteiros, 
onde as caravanas se de-
tinham em busca de pousada 
para pernoitar. 

A Virgem andava re-
colhida pelas ruas de Belém! 
Ela não desconfiava da 
Providência Divina… quem 
possui Deus no coração não 
se perturba nas horas 
difíceis… ela é Maria, mulher 
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que possui a verdadeira fé… 
fé que não vacila: “Creu 
sempre, mesmo quando não 
compreendia” (Pe. Gabriel de 

Santa Maria Madalena), e: “Ó 
Virgem nobilíssima… Bem-
aventurada sois porque 
crestes” (Luís da Ponte), e 
também: “Virgem Santa, 
pelo mérito de vossa grande 
fé, impetrai-me a graça de 
viva fé: ‘Senhora, aumentai 
em nós a fé!’” (Santo Afonso 

Maria de Ligório). 
Muitas pessoas se deses-

peram nas horas de provações 
e voltam as costas para o 
Criador que sabe do que 
necessitamos: “Crer no 
amor de Deus e crer em 
Deus de modo firmíssimo 
até no meio de provações e 
trevas. Eis o grande ato de 
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nossa fé” (Santa Elisabete da 

Trindade). 
Maria Santíssima acre-

ditava na Providência Divina, 
porque caminhava na sua 
presença… vivia “mergulha-
da” no seu amor. Na medida 
em que vive de fé, aproxima-
se o homem de Deus, com 
Ele se une e crê no seu amor. 
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FRAGMENTO 10 
(10/04/2020) 

Nossa Senhora em Belém da 
Judeia (10) 

 

“Tendo Jesus nascido 
em Belém da Judeia” (Mt 2, 1). 

 

A Virgem Santíssima 
caminha pelas ruas de 
Belém… “mergulhada” em 
Deus e meditando em seu 
coração.  

Belém (hebr. Bêt’lehem, 
“casa do pão” ou “casa do 
/deus/Lahm”. Nome de duas 
cidades. 1. Belém de Zabulon 
(Js 19, 15), terra do juiz 
menor Abesã (Jz 12, 8-10); 
identifica-se com a atual Beit 
Lahm, a cerca de 11 Km a 
ONO. de Nazaré. 2. Belém de 
Judá (estranhamente não 
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compreendida na relação das 
cidades de Judá em Js). 
Identifica-se com Éfrata, o 
local do sepultamento de 
Raquel,  em Gn 35, 19; 48, 7; 
mas essas alusões prova-
velmente remontam a uma 
data posterior à fundação de 
Belém por um clã efratita, já 
que a Éfrata do sepulcro de 
Raquel deve ser situada bem 
mais ao norte. 

Maria está em Belém! 
Ela é a Mãe de Deus e espera 
somente n’Ele… apoia-se to-
talmente no poder do Senhor 
que a escolheu para ser sua 
Santa Mãe. 

A Virgem caminha pelas 
ruas de Belém… mas com os 
olhos fixos em Deus… não 
prende o coração naquilo que 
passa. 
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Quem quiser servir a 
Deus de todo o coração, deve 
desapegar o mesmo das 
coisas caducas e vazias desse 
mundo. 

 



39 

FRAGMENTO 11 
(11/04/2020) 

Nossa Senhora em Belém da 
Judeia (11) 

 

“Tendo Jesus nascido 
em Belém da Judeia” (Mt 2, 1). 

 

Maria Santíssima está 
em Belém da Judeia para dar 
à luz ao Filho de Deus… não 
para perder tempo. 

Belém aparece duas 
vezes como terra natal de um 
levita (Jz 17, 7-9; 19, 1ss.), o 
que sugere que a cidade pode 
ter sido um centro de clãs 
levíticos. 

Ela, serva fiel do Senhor, 
aproveitava cada minuto para 
adorar e servir o Senhor que a 
escolhera para ser sua Mãe… 
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não servia ao que passa; mas 
sim, ao Eterno. 

Aprendamos da Virgem 
Santíssima a viver nesse 
mundo com os olhos fixos na 
Eternidade Feliz… aprovei-
tando cada minuto na prática 
das boas obras… preocupados 
somente em agradar ao Deus 
que nos ama com amor 
infinito. 

A ociosidade não encon-
trou espaço no Coração da 
Virgem Maria! A Mãe do 
Salvador não se inclinou 
diante do vazio do mundo. 

Aquele que perde tempo 
com as coisas vazias do 
mundo joga a vida fora e 
deixa de entesourar no céu: 
“O tempo é a duração de 
nossa vida. O tempo é o 
preço com que se compra a 
eternidade feliz. O tempo é 
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a ruína e a salvação de 
muitos. O tempo é um bem 
para aquele que o emprega 
no exercício da virtude, e 
um mal para quem o 
desperdiça no vício” (Pe. 

Alexandrino Monteiro). 
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FRAGMENTO 12 
(12/04/2020) 

Nossa Senhora em Belém da 
Judeia (12) 

 

“Tendo Jesus nascido 
em Belém da Judeia” (Mt 2, 1). 

 

Nossa Senhora, Mãe de 
Jesus, o nosso melhor amigo, 
estava em Belém. 

Belém era a terra da casa 
de Davi (1 Sm 16, 4ss.), do 
sobrinho de Davi, Asael (2 
Sm 2, 32),  de Elcanã (2 Sm 
21, 19; 23, 24; 1 Cr 11, 26), 
de Elimelec, Noemi e Booz 
(Rt). Além da unção de Davi, 
nenhum outro episódio é co-
locado em Belém, à exceção 
do episódio dos valentes de 
Davi que irromperam nas 
fileiras dos filisteus para levar 
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água do poço de Belém para 
que Davi bebesse (2 Sm 23, 
14-16; 1 Cr 11, 16-18). 

A Virgem Maria ca-
minhava pelas ruas de Belém 
com o nosso melhor amigo no 
seu ventre. Feliz Belém que 
estava sendo “abraçada” pelo 
melhor amigo dos homens. 

Jesus não é um amigo 
interesseiro e falso… é 
confidente e fiel! Aquele que 
se apoia na sua amizade é 
feliz e não necessita do apoio 
das criaturas falsas, perigosas 
e interesseiras. 

Ser amigo de Jesus é 
percorrer com segurança o 
caminho da salvação… 
porque ser amigo de Jesus é 
ser amigo do Deus verdadeiro 
que não engana um coração 
confiante. 
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A amizade de Jesus é 
salutar, doce e desinte-
ressada! 
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FRAGMENTO 13 
(13/04/2020) 

Nossa Senhora em Belém da 
Judeia (13) 

 

“Tendo Jesus nascido 
em Belém da Judeia” (Mt 2, 1). 

 

Maria, a Serva do 
Senhor, chegara na pequena 
cidade de Belém! 

Belém foi uma das 
cidades fortificadas por 
Roboão (2 Cr 11, 6). Homens 
de Belém estavam entre os 
exilados que retornavam de 
Babilônia (Esd 2, 21; Ne 7, 
26). Em uma data incerta, a 
cidade foi fundada por um clã 
efratita (1 Cr 2, 51. 54; 4, 4). 
Mq 5, 1 a glorifica como local 
de origem da dinastia de Davi 
e, portanto, do futuro rebento 
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de Davi que reinará sobre 
Israel. 

A Serva do Criador 
percorre as ruas de Belém 
com o Senhor no seu ventre. 

Aquela que nunca co-
metera o pecado adora o Deus 
Eterno que está no seu seio. 

Ela, Maria, foi adornada 
com os maiores esplendores 
da graça: “Os privilégios e 
grandezas de Maria são um 
serviço, e aquela que se 
declarou ‘Serva do Senhor’, 
realmente não passou um 
instante sem servir” (Pe. 

Roberto Saboia de Medeiros). 
A Virgem Maria, Serva 

humilde e fiel do Senhor, 
sacrário do novo Adão, Jesus 
Cristo, percorre as ruas de 
Belém, sem perder a união 
com o Senhor que está no seu 
ventre. 
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Feliz da pessoa que vive 
nesse mundo sem abandonar 
a presença de Deus! Deus nos 
criou para o céu… e para 
conquistar a Vida Eterna é 
preciso caminhar na sua 
presença. 
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FRAGMENTO 14 
(14/04/2020) 

Nossa Senhora em Belém da 
Judeia (14) 

 

“Tendo Jesus nascido 
em Belém da Judeia” (Mt 2, 1). 

 

A Virgem Santíssima 
deixou Nazaré e foi para 
Belém… viajou para a 
pequena cidade para dar à luz 
ao Filho do Senhor. O Senhor 
Eterno e Infinito nascera 
numa cidade pequena e 
desconhecida por muitos. 

Belém foi a cidade natal 
de Jesus (Mt 2, 1ss.; Lc 2, 
4ss.). Jo 7, 42 dá a entender 
que nem todos tinham 
conhecimento disso. Alguns 
estudiosos sugeriram que o 
nascimento de Jesus em 
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Belém poderia ser um trecho 
midráxico dos evangelhos de 
infância para afirmar o caráter 
messiânico de Jesus. 

A Santíssima Virgem, 
Estrela Guia, estava em 
Belém com a Luz Eterna no 
seu ventre… a pequena 
cidade estava iluminada pela 
claridade da Mãe e do filho. 

O verdadeiro Deus e 
verdadeiro homem “cami-
nha” pelas ruas de Belém… 
no ventre da escolhida para 
ser sua Santa Mãe… estava 
protegido e seguro no sacrário 
vivo. 

A Mãe Santíssima estava 
cansada… e Ele, repouso 
seguro, a consolava, fortalecia 
e sustentava. 

Quem trás Jesus no 
coração não se desfalece 
diante dos sofrimentos, pro-
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vações e obstáculos. O 
Senhor recompensa os ver-
dadeiros amigos! 
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FRAGMENTO 15 
(15/04/2020) 

Nossa Senhora em Belém da 
Judeia (15) 

 

“Tendo Jesus nascido 
em Belém da Judeia” (Mt 2, 1). 

 

Nossa Senhora está em 
Belém! A Virgem Santa está 
iluminando a pequena cida-
de com o seu bom exemplo. 

O Senhor deveria nascer 
em Belém! Entretanto – 
apesar de certas dificuldades 
em torno da questão do censo, 
que segundo Lucas foi o 
motivo da viagem a Belém, e 
apesar da ausência de Belém 
nas outras páginas do Novo 
Testamento –, nas próprias 
narrações da infância ou em 
outras partes dos evangelhos, 
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nada indica que Jesus tenha 
nascido em outro lugar. 

Deus é Luz! A Virgem 
Santíssima é luz! Ela foi 
escolhida por Deus para ser 
luz nesse mundo com o seu 
exemplo de santidade. 

Belém ainda não havia 
recebido criatura tão santa… 
a santa que trazia no ventre 
o Deus, três vezes Santo… a 
criatura que trazia no seio o 
Deus Eterno! 

Cada católico tem o 
dever de dar o bom exemplo: 
em casa, na rua, no local de 
trabalho, no lazer… em 
todos os lugares. Para dar o 
bom exemplo, devemos olhar 
para a vida da Virgem Maria 
e imitar com fidelidade as 
suas virtudes. 

Não basta viver sob a 
proteção de Maria… mas é 
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preciso “beber” de sua vida 
exemplar. Devemos dizer 
com a vida: “Meu viver é 
Maria!” (São Gabriel da Virgem 

Dolorosa). 
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FRAGMENTO 16 
(16/04/2020) 

Nossa Senhora em Belém da 
Judeia (16) 

 

“Tendo Jesus nascido 
em Belém da Judeia” (Mt 2, 1). 

 

Nossa Senhora, a cheia 
de graça… aquela que nunca 
pecou anda pelas ruas de 
Belém, onde caminham mui-
tos pecadores. 

Ela, criatura Pura e 
Santa, está na pequena cidade 
para dar à luz ao Menino 
Jesus, Filho de Deus. Na 
região de Belém, “havia 
muitas grutas escavadas na 
rocha, grutas que até hoje 
servem para proteger tanto 
animais como pessoas. 
Algumas dessas grutas 
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encontram-se sob a atual 
igreja da Natividade, mas 
não possuímos nenhum 
fundamento sólido para 
identificar alguma dessas 
grutas com o do nascimento 
de Jesus” (John L. Mckenzie, 

Dicionário Bíblico). 
Maria é a cheia de graça 

e ninguém pode diminuí-la. 
Podemos de fato imagi-

nar vários modos de plenitude 
ou de realidade cheia. Um 
copo pode estar cheio. Mas 
basta beber um gole para não 
se poder mais dizer que está 
cheio. O copo, pois, estava 
cheio em si. Mas se vamos a 
uma fonte, ainda que beba-
mos, sempre haverá água. A 
fonte é cheia em si e cheia 
relativamente a todos (Pe. 
Roberto Saboia de Medeiros). 
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FRAGMENTO 17 
(17/04/2020) 

Nossa Senhora em Belém da 
Judeia (17) 

 

“Tendo Jesus nascido 
em Belém da Judeia” (Mt 2, 1). 

 

A Santíssima Virgem 
caminha pelas ruas de Belém! 
Ela é a “Virgem Sacerdotal!” 
Jesus é o Supremo Sacerdote, 
o Mediador entre Deus e os 
homens… Ele está no seu 
Puríssimo seio… está para 
nascer em Belém. 

Não se coloca em dúvida 
a identificação da Belém 
bíblica com a atual Belém, 
“situada a cerca de 8 Km ao 
sul de Jerusalém. A cidade 
atual está construída sobre 
uma colina dupla, com uma 
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ponte de ligação, a uma 
altitude de cerca de 800 
metros acima do nível do 
mar” (John L. Mckenzie, Dicionário 

Bíblico). 
A Virgem humilde está 

em Belém com o Senhor no 
ventre… ela é Mãe de Deus, 
mas não é sacerdotisa; no 
entanto, ela participa do 
Sacerdócio do filho. Ela não 
tem a unção sacerdotal! 

Toda sua vida não 
esteve Maria preparando a 
Vítima que se ia oferecer por 
nós? Toda sua vida não 
esteve Maria secundando a 
missão do filho, despren-
dendo-se d’Ele, deixando-o à 
tarefa de instruir os Após-
tolos e ensinar o povo? (Pe. 
Roberto Saboia de Medeiros). 
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FRAGMENTO 18 
(18/04/2020) 

Nossa Senhora em Belém da 
Judeia (18) 

 

“Tendo Jesus nascido 
em Belém da Judeia” (Mt 2, 1). 

 

Maria, a mestra de vida 
interior, aquela que viveu 
unida intimamente com o 
Senhor, caminha pelas ruas de 
Belém… reza com fervor… 
persevera na oração… per-
manece com o Coração Puro 
aberto para Deus… nunca o 
fechou para Ele: “Foi Jesus 
sempre seu centro de 
atração, o centro de seus 
afetos, de seus pensamentos, 
de suas atenções: move-se 
em torno d’Ele” (Pe. Gabriel de 

Santa Maria Madalena). 
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Belém, cidade antiga, se 
encontra sobre a colina Sul, 
onde se encontra a igreja da 
Natividade: “A igreja atual 
foi construída durante as 
Cruzadas, erguendo-se no 
local da primeira igreja da 
Natividade, mandada cons-
truir pela mãe de Constan-
tino (327), Helena, e da 
igreja que a substituiu, 
mandada construir por 
Justiniano. Esse é também o 
local do mosteiro construído 
por São Jerônimo” (John L. 

Mckenzie, Dicionário Bíblico). 
Feliz do católico que 

caminha com os olhos fixos 
em Deus, a exemplo de Maria 
Santíssima… criatura de vida 
interior, do perfeito silêncio, 
da inteira e consumada 
atenção a Deus… que não se 
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apoiava no que passa; mas 
sim, no Eterno. 

A Virgem caminha em 
Belém com o coração unido 
ao Coração do Senhor que 
está no seu ventre… o seu 
Coração Imaculado palpita 
em perfeita harmonia com o 
Coração do filho. 
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FRAGMENTO 19 
(19/04/2020) 

Nossa Senhora em Belém da 
Judeia (19) 

 

“Tendo Jesus nascido 
em Belém da Judeia” (Mt 2, 1). 

 

A Virgem Santíssima 
estava em Belém da Judeia! 
Permanecia em silêncio e 
rezava continuamente: “Ó 
Virgem fiel, permaneceis 
noite e dia em profundo 
silêncio, em inefável paz, em 
sublime, incessante oração, 
com a alma toda inundada 
de eternos esplendores. 
Vosso coração, como cristal, 
reflete o Divino, o Hóspede 
que o habita, a Beleza sem 
ocaso” (Santa Elisabete da Trindade). 
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Calcula-se que Belém 
tenha sido fundada pelos 
cananeus por volta do ano 
3000 antes de Cristo. É 
mencionada em algumas car-
tas enviadas pelo governador 
egípcio da Palestina ao faraó, 
perto do ano 1350 a C. 
Depois foi conquistada pelos 
filisteus. Na Sagrada Escri-
tura, alude-se pela primeira 
vez à Belém – que então se 
chamava também Éfrata: a 
fértil – no livro do Gênesis 
(Gn 35, 19). 

Maria está em Belém! 
Ela, a Mãe do Senhor, se 
apresenta como o mais 
perfeito modelo dos que 
aspiram à intimidade com 
Deus e, ao mesmo tempo, 
lhes é o mais seguro guia 
(Pe. Gabriel de Santa Maria 
Madalena). 
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Feliz do católico que 
volta as costas para a 
inquietação e barulho do 
mundo, para aprender na 
“escola” do Coração de 
Maria a verdadeira vida 
interior. 
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FRAGMENTO 20 
(20/04/2020) 

Nossa Senhora em Belém da 
Judeia (20) 

 

“Tendo Jesus nascido 
em Belém da Judeia” (Mt 2, 1). 

 

Quase ninguém valori-
zou a presença de Maria 
Santíssima em Belém! Não 
buscavam apoio e conforto na 
Mãe do Senhor: “Grande 
conforto é encontrar ao 
longo do caminho espiritual 
– muitas vezes penoso e 
cheio de dificuldades – a 
suave figura de mãe. Junto 
dela tudo se torna mais 
fácil!” (Pe. Gabriel de Santa Maria 

Madalena). 
Maria está em Belém. 

Muitos anos antes, quando as 
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terras foram divididas entre as 
tribos do povo escolhido, 
Belém foi entregue à tribo de 
Judá e foi berço de Davi, o 
pequeno pastor – filho mais 
novo de uma família nume-
rosa – escolhido por Deus 
para segundo rei de Israel. A 
partir de então, Belém ficou 
unida à dinastia davídica, e o 
profeta Miquéias anunciou 
que aí, nessa pequena lo-
calidade insignificante para 
os homens, havia de nascer o 
Messias. 

Não podemos ficar indi-
ferentes diante da Bondosa 
Mãe de Jesus! Ela não 
abandona o filho que confia 
no seu poder. 

Aquele que olha com 
humildade e confiança para 
Nossa Senhora, jamais será 
abandonado por ela: “Se se 
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levantam os ventos das 
tentações e se me firo entre 
os escolhos das tribulações, 
olho para a estrela e te 
invoco, ó Maria” (São Bernardo 

de Claraval). 
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FRAGMENTO 21 
(21/04/2020) 

Nossa Senhora em Belém da 
Judeia (21) 

 

“Tendo Jesus nascido 
em Belém da Judeia” (Mt 2, 1). 

 

A mulher escolhida por 
Deus para ser a Mãe do 
Salvador está em Belém da 
Judeia. Adora o Senhor 
Eterno que está no seu seio e 
não perde tempo com as 
coisas da terra… somente o 
Senhor basta! 

A Virgem Maria está na 
cidade de Belém, onde 
morreu Raquel, esposa do 
patriarca Jacó, neto de 
Abraão. 

Ela, a Mãe de Deus, está 
muito acima de Raquel… mas 
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não está a procura do aplauso 
dos homens… o Senhor que 
está no seu seio basta: 
“Maria Santíssima foi cer-
tamente a mulher mais 
honrada por Deus, elevada 
acima de todas as criaturas, 
contudo, nenhuma outra 
jamais se abaixou e se 
humilhou tanto!” (Pe. Gabriel de 

Santa Maria Madalena). 
A Senhora que caminha 

pelas ruas de Belém é 
humilde e virgem! “Bem-
aventurada sois, ó Maria, 
que unistes a humildade à 
virgindade! Virgindade úni-
ca que a maternidade não 
contaminou, mas exaltou. E, 
ao mesmo tempo, humil-
dade que a maternidade 
virginal não eliminou, mas 
aumentou; enfim, materni-
dade incomparável, acom-
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panhada da virgindade e da 
humildade” (São Bernardo de 

Claraval). 
Raquel está sepultada 

em Belém… Maria San-
tíssima caminha pelas ruas da 
pequena cidade para iluminá-
la com o seu exemplo de 
santidade… veio trazer a 
Vida para Belém. 
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FRAGMENTO 22 
(22/04/2020) 

Nossa Senhora em Belém da 
Judeia (22) 

 

“Tendo Jesus nascido 
em Belém da Judeia” (Mt 2, 1). 

 

Maria, a Boa e Zelosa 
Pastora, está em Belém… 
caminha pela cidade com o 
Inocente Cordeirinho no seu 
ventre. Ela caminha pelas 
ruas onde havia caminhado o 
pastorzinho Davi… a Santa 
Pastora está na cidade do 
valente pastorzinho: “Davi ia 
e vinha do serviço de Saul 
para cuidar do rebanho de 
seu pai em Belém” (1 Sm 17, 

15). 
Davi, o pastorzinho, 

cuidava com zelo das ovelhas, 
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animais irracionais; Maria, a 
Senhora Pastora, ilumina os 
moradores de Belém com o 
seu exemplo de vida… 
convidando-os, com o exem-
plo, a olhar para o alto. 

Nossa Senhora não foi 
escolhida por Deus para viver 
na ociosidade: “Justamente 
por isso afirmavam os 
Santos Padres que Maria 
não foi instrumento mera-
mente passivo nas mãos de 
Deus, mas cooperou para a 
salvação do homem com 
libre fé e obediência” (Lumen 

gentium, 56). 
O católico deve imitar o 

amor e o fervor de Maria 
Santíssima… deve trabalhar 
incansavelmente pelo bem 
das almas… não pode recuar 
diante dos obstáculos e 
provações; mas sim, deve ser 
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forte… seguindo o exemplo 
de fortaleza da Virgem Maria 
que nunca negou o sim dado 
no dia da Anunciação. 
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FRAGMENTO 23 
(23/04/2020) 

Nossa Senhora em Belém da 
Judeia (23) 

 

“Tendo Jesus nascido 
em Belém da Judeia” (Mt 2, 1). 

 

A Virgem Santíssima 
caminha pelas ruas de 
Belém… está na pequena 
cidade para dar à luz ao 
Menino Jesus. Não faz 
questão que saibam que é a 
Mãe de Deus… é humilde! 

Belém ou casa do pão… 
porque Jesus é o pão vivo que 
desceu do céu, está a duas 
horas de Jerusalém e a três 
dias de Nazaré. 

Ela está em Belém! Não 
é uma mulher qualquer: “Que 
procurar mais? Que mais 
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queres encontrar na Vir-
gem? Basta-te saber que és 
Mãe de Deus” (Santo Tomás de 

Villanova). É suficiente saber 
que ela caminhava pelas ruas 
de Belém com o Criador no 
ventre: Mãe de Deus, Mãe do 
Criador: “Dois títulos que 
parecem contraditórios em 
seus termos e que, no 
entanto, exprimem grande 
realidade porque Maria, 
embora sendo criatura, é 
verdadeiramente a Mãe do 
seu Criador, Mãe do Filho 
de Deus, a quem deu corpo 
humano, fruto das suas 
entranhas e do seu sangue” 
(Pe. Gabriel de Santa Maria Madalena). 

Belém… a pequena ci-
dade está sendo agraciada 
com a presença da Mãe de 
Deus! 
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O Verbo de Deus 
Encarnado está presente nela 
pela vida do corpo que Maria 
comunica ao Filho; presente 
nela pela superabundância de 
vida sobrenatural que o Filho 
comunica à Mãe. 
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FRAGMENTO 24 
(24/04/2020) 

Nossa Senhora em Belém da 
Judeia (24) 

 

“Tendo Jesus nascido 
em Belém da Judeia” (Mt 2, 1). 

 

Maria está na cidade de 
Davi… Belém! Está na 
cidade onde repousa o corpo 
de Raquel! Ela caminha pelas 
ruas da pequena Belém com a 
Luz Eterna no seu ventre… 
Luz que dissipa as trevas do 
pecado e da escravidão. 

Nossa Senhora traz no 
seu seio o “pequenino” 
Senhor: Conselheiro admirá-
vel, Deus Onipotente, Pai 
perpétuo, Príncipe da paz (Is 
9, 5). 
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A Virgem Santíssima 
caminha feliz pelas ruas de 
Belém! Quem vive unido ao 
Senhor, Alegria Infinita, não 
pode ser triste. 

Quem quiser ser feliz 
deve imitar com fidelidade o 
exemplo da Virgem Maria 
que viveu somente para 
Deus… quem se desviar 
desse caminho para seguir o 
mundo e suas máximas não 
pode ser feliz: “Felizes não 
são os que estão enodoados 
no erro, os que andam no 
desatino do mundo” (Santo 

Agostinho). 
Aquele que segue a 

Jesus Cristo é convidado a 
levá-lo na alma, graça san-
tificante, para as cidades onde 
passar… para as milhares 
“Beléns” espalhadas pelo 
mundo. Quem segue verda-
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deiramente a Jesus deve 
iluminar a todos com o seu 
bom exemplo! Aquele que 
vive nas trevas do pecado 
não pode ser discípulo da 
Luz Eterna. 
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FRAGMENTO 25 
(25/04/2020) 

Nossa Senhora em Belém da 
Judeia (25) 

 

“Tendo Jesus nascido 
em Belém da Judeia” (Mt 2, 1). 

 

A Virgem Maria chega 
em Belém… ela traz no seu 
seio o Salvador do mundo: 
“Prepara-te, pois, ó Belém 
venturosa, para receberes 
dignamente o Rei do céu; 
fica sabedora que entre 
todas as cidades és tu a 
ditosa que ele escolheu para 
nela nascer na terra afim de 
reinar depois no coração 
dos homens” (Santo Afonso Maria 

de Ligório). 
Ela, a Mãe do Salvador, 

e seu esposo, dirigem-se para 
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a casa do ministro imperial, a 
fim de pagarem o tributo e 
serem alistados nos registros 
dos súditos de César. 

A aglomeração de 
pessoas não perturba a 
Virgem do silêncio… ela 
permanece recolhida ado-
rando o Deus Eterno que está 
no seu ventre… Maria 
“construiu” um deserto à sua 
volta… o barulho de Belém 
não “rouba” a paz de sua 
alma, porque ela está 
“mergulhada” em Deus… e 
Deus “mergulhado” no seu 
puríssimo seio: “Meu amado 
é meu e eu sou dele” (Ct 2, 16). 

A Virgem não caminha 
distraidamente pelas ruas 
agitadas de Belém… Jesus, 
Deus Bendito, está no seu 
ventre e nada desse mundo 
pode atrapalhar a sua união 



81 

com Ele. O Senhor é o seu 
tesouro mais precioso… é a 
riqueza que ninguém pode 
roubar, porque ela o ama 
com amor verdadeiro. 
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FRAGMENTO 26 
(26/04/2020) 

Nossa Senhora em Belém da 
Judeia (26) 

 

“Tendo Jesus nascido 
em Belém da Judeia” (Mt 2, 1). 

 

A Virgem Maria, por-
tadora de Jesus Cristo, está 
em Belém. Ela não se 
impacienta com o barulho nas 
ruas da pequena cidade… 
quem possui Jesus não tem 
tempo para olhar o que passa: 
“Ensinai-nos a caminhar 
nas viagens deste mundo e 
em toda a viagem da vida, 
assim como vós em vossas 
viagens e em todos os dias 
de vossa existência, sem 
repararmos nas coisas 
exteriores, imersas para nós 
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em trevas profundas, e com 
os olhos incessantemente 
fixos em Jesus que ilumina 
as profundezas de nossas 
almas com vosso delicioso 
esplendor” (Bem-aventurado 

Charles de Foucauld). 
A vida interior é uma 

riqueza que os mundanos não 
querem adquirir… eles zom-
bam daqueles que caminham 
na presença de Deus e trata-os 
como se fossem loucos. 

Cada católico deve ser 
portador de Jesus Cristo… 
deve viver longe do pecado 
mortal… vivendo na graça de 
Deus. Quem vive no pecado 
mortal é “portador” do 
demônio, não de Jesus Cristo, 
Luz do mundo. 

Maria Santíssima foi fiel 
portadora de Jesus Cristo! 
Não o deixou para perder 
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tempo com as coisas caducas 
desse mundo. 

Aprendamos da Virgem 
Maria a caminhar unidos a 
Cristo Jesus; fomos criados 
para isso… quem vive longe 
de Cristo joga a vida fora. 
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FRAGMENTO 27 
(27/04/2020) 

Nossa Senhora em Belém da 
Judeia (27) 

 

“Tendo Jesus nascido 
em Belém da Judeia” (Mt 2, 1). 

 

A cidade de Belém 
recebe a visita da Mãe de 
Deus… e de Deus. O Senhor 
está no ventre Puríssimo de 
sua Mãe e “caminha” pelas 
ruas movimentadas da 
pequena cidade. 

A cidade de Belém está 
agitada… não pela presença 
da Virgem e do seu filho; mas 
sim, muitas pessoas cami-
nham apressadamente pelas 
ruas afim de pagarem o 
tributo e serem alistadas nos 
registros dos súditos de 
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César… não tem tempo para 
o Salvador… nem para sua 
Santíssima Mãe. 

O mundo em que 
vivemos é uma “Belém” 
agitada e preocupada so-
mente com o que passa… os 
corações se apegam às coisas 
caducas e não “olham” para o 
alto, isto é, para Deus: “Deus 
está em nós, mas de modo 
escondido. Para encontrá-lo 
cumpre afastar-nos de tudo 
segundo o afeto e a vontade. 
Significa isto desapegar-nos, 
renunciar-nos, aniquilar-
nos, morrer espiritualmente 
a nós mesmos e a todas as 
coisas, não tanto e não só 
com o afastamento material, 
mas, acima de tudo, com o 
desapego do afeto e da 
vontade” (Pe. Gabriel de Santa Maria 

Madalena). 
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A Virgem Maria não 
deixou de caminhar por causa 
da indiferença da multidão! 
Imitemos o exemplo dessa 
forte Senhora… demos tes-
temunho do nosso Salvador 
sem nos inclinar diante da 
frieza das pessoas que 
buscam o vazio do mundo. 
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FRAGMENTO 28 
(28/04/2020) 

Nossa Senhora em Belém da 
Judeia (28) 

 

“Tendo Jesus nascido 
em Belém da Judeia” (Mt 2, 1). 

 

Maria está em Belém… 
as dificuldades encontradas 
não a afasta dessa pequena 
cidade… ela foi escolhida por 
Deus para ser a Mãe do Filho 
Eterno, e o que lhe interessa é 
fazer a vontade do Criador. 

O Coração de Maria é 
humilde, casto e submisso à 
vontade de Deus… e abra-
sado pelos interesses d’Ele. O 
seu Coração cheio de amor 
palpita de amor pelo Senhor 
que está no seu ventre… nada 
nesse mundo a separa d’Ele, 
nem as dificuldades e 
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provações encontradas na 
cidade de Belém… quem ama 
verdadeiramente a Deus não 
abandona a sua amizade por 
causa das provações. 

Nossa Senhora está em 
Belém! Faz a vontade de 
Deus com alegria, fé e 
generosidade… ela faz so-
mente o que Deus quer… não 
há em Maria vontade própria. 

A cada um traça o 
Senhor o caminho a seguir até 
a santificação. Querer seguir 
por outros caminhos para a 
santidade, será abusar do 
próprio Deus. Ninguém pode 
ser santo sem a ajuda da 
graça. 

Aquele que faz a 
vontade de Deus caminha 
com segurança! 
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FRAGMENTO 29 
(29/04/2020) 

Nossa Senhora em Belém da 
Judeia (29) 

 

“Tendo Jesus nascido 
em Belém da Judeia” (Mt 2, 1). 

 

O grande Deus “ca-
minha” pelas ruas da 
pequena Belém! Ele está no 
ventre de sua Santa Mãe… a 
Luz Eterna clareia a ven-
turosa cidade de Belém. 

A cidade de Belém está 
agitada… recebendo muitos 
visitantes, mas a Luz Eterna 
não deixa de iluminá-la. 

Maria não se acomoda! 
As dificuldades são muitas, 
mas ela “leva” a Luz Eterna 
por onde passa. 
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Aquele que caminha na 
presença da Luz Eterna não 
necessita da luz limitada e 
pequena oferecida pelo 
mundo vaidoso e falso: 
“Ficai conosco, ficai para 
sempre, doce Jesus, e dai à 
minha alma que enfraquece 
maior graça. Ficai comigo e 
começarei a resplandecer 
tanto em vosso esplendor, 
tanto, que serei luz até para 
os outros” (Santo John Henry 

Newman). 
Devemos abrir a 

“Belém” da nossa alma para 
o Salvador!  Devemos acolhê-
lo com sinceridade, amor e fé. 

Peçamos à Virgem 
Maria que afaste do nosso 
coração tudo aquilo que possa 
ser obstáculo para a per-
manência de Jesus nele. 
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FRAGMENTO 30 
(30/04/2020) 

Nossa Senhora em Belém da 
Judeia (30) 

 

“Tendo Jesus nascido 
em Belém da Judeia” (Mt 2, 1). 

 

Belém está movimen-
tada! São pessoas que vieram 
pagar o tributo e se alistarem 
nos registros dos súditos de 
César. Todos andam apres-
sadamente para cumprir o 
dever… e Maria Santíssima 
também está na pequena 
Belém! Ela não se agita… 
não caminha distraída-
mente… caminha com tran-
quilidade pelas ruas de 
Belém… o Senhor do céu e 
da terra está no seu ventre… a 
Senhora, Mãe do Senhor, 



93 

permanece  “mergulhada” no 
Amor Eterno… não segue as 
pessoas que caminham às 
pressas… preocupadas so-
mente com o que passa. 

Maria foi escolhida por 
Deus para ser totalmente 
d’Ele… ela não se “vendeu” 
ao barulho de Belém, mas 
permaneceu unida ao 
Senhor… não se uniu aos 
apressados: “Se foi sempre 
recolhida a vida de Maria e 
concentrada em Deus, devia 
sê-lo, certamente, de modo 
particularíssimo naquele 
período em que, por obra 
do Espírito Santo, o Verbo 
se encarnou no seu seio” (Pe. 

Gabriel de Santa Maria Madalena). 
Nossa Senhora caminha 

pelas ruas de Belém em 
completo recolhimento… 
“ela é portadora do fogo e 



94 

da misericórdia… é mar 
pacífico, portadora da 
paz… terra frutífera” (Santa 

Catarina de Sena). 
O Coração de Maria é a 

“escola” onde aprendemos o 
verdadeiro silêncio… aquele 
que o mundo não pode 
oferecer. 
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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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