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FRAGMENTO 01 
(01/08/2020) 

Fuga de Maria para o Egito 
(01) 

 
“Após sua partida, eis 

que o Anjo do Senhor 
manifestou-se em sonho a 
José e lhe disse: ‘Levanta-te, 
toma o menino e sua mãe e 
foge para o Egito. Fica lá até 
que eu te avise, porque 
Herodes vai procurar o 
menino para o matar’. Ele se 
levantou, tomou o menino e 
sua mãe, durante a noite, e 
partiu para o Egito. Ali ficou 
até a morte de Herodes, para 
que se cumprisse o que 
dissera o Senhor por meio do 
profeta: Do Egito chamei o 
meu filho” (Mt 2, 13-15). 
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“Após sua partida, eis 
que o Anjo do Senhor 
manifestou-se em sonho a 
José…” 

“Após sua partida”. Os 
Magos que vieram de longe 
para adorar e oferecer presen-
tes ao Menino Jesus parti-
ram… voltaram para as suas 
casas, cheios de alegria, por 
terem encontrado Jesus, 
Alegria Infinita! 

Após a partida dos 
Magos, o Anjo do Senhor 
manifestou-se em sonho a 
José. 

Os anjos se compraziam 

em falar a São José: 1.º Para 
lhe confiar o mistério da 
Encarnação. 2.º Para fazê-lo 
participante da Redenção dos 
homens que Jesus vinha 
operar. 3.º Para tranquilizá-
lo quanto à maternidade de 
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Maria. 4.º Para lhe revelar o 
nome a dar ao Menino Deus. 
5.º Para preservá-lo da 
perseguição de Herodes. 6.º 
Para fazê-lo voltar a Pales-
tina. 7.º Para adverti-lo a se 
retirar à Galileia e evitar 
assim a vizinhança de Ar-
quelau. 
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FRAGMENTO 02 
(02/08/2020) 

Fuga de Maria para o Egito 
(02) 

 
“Após sua partida, eis 

que o Anjo do Senhor 
manifestou-se em sonho a 
José e lhe disse: ‘Levanta-te, 
toma o menino e sua mãe e 
foge para o Egito. Fica lá até 
que eu te avise, porque 
Herodes vai procurar o 
menino para o matar’. Ele se 
levantou, tomou o menino e 
sua mãe, durante a noite, e 
partiu para o Egito. Ali ficou 
até a morte de Herodes, para 
que se cumprisse o que 
dissera o Senhor por meio do 
profeta: Do Egito chamei o 
meu filho” (Mt 2, 13-15). 
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“Após sua partida, eis 
que o Anjo do Senhor 
manifestou-se em sonho a 
José…” 

A pureza de São José foi 
superior aos anjos: “São José 
ultrapassou, na pureza, aos 
anjos da mais alta hierar-
quia” (São Francisco de Sales). 

O Pe. Ascânio Brandão 
explica: “São José, podemos 
afirmar com fundamento, se 
avantaja em dignidade e 
excelência aos próprios An-
jos. Esta doutrina tem 
razões sólidas para aboná-
la, e não repugna teologi-
camente. Dizem os melhores 
teólogos Josefinos que o 
Santo Esposo de Maria foi 
predestinado numa ordem e 
grau mais sublimes que 
todos os espíritos angéli-
cos”. 
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FRAGMENTO 03 
(03/08/2020) 

Fuga de Maria para o Egito 
(03) 

 
“Após sua partida, eis 

que o Anjo do Senhor 
manifestou-se em sonho a 
José e lhe disse: ‘Levanta-te, 
toma o menino e sua mãe e 
foge para o Egito. Fica lá até 
que eu te avise, porque 
Herodes vai procurar o 
menino para o matar’. Ele se 
levantou, tomou o menino e 
sua mãe, durante a noite, e 
partiu para o Egito. Ali ficou 
até a morte de Herodes, para 
que se cumprisse o que 
dissera o Senhor por meio do 
profeta: Do Egito chamei o 
meu filho” (Mt 2, 13-15). 
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“Após sua partida, eis 
que o Anjo do Senhor 
manifestou-se em sonho a 
José…” 

Remigio ensina: “O 
anjo foi enviado a José 
sempre que ele estava dor-
mindo, devemos deduzir 
que aqueles que vivem desa-
pegados das coisas da terra 
e das preocupações mun-
danas, são dignos de gozar 
das visões celestiais”. 

São José trabalhava… 
ocupava bem o tempo para 
cuidar com zelo da Santís-
sima Virgem e do Menino 
Jesus, mas não colocava o 
coração nas coisas caducas e 
passageiras desse mundo… o 
seu coração era totalmente de 
Deus: “Todo o ser das 
criaturas comparado ao ser 
infinito de Deus nada é. 
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Resulta daí que a alma, 
dirigindo suas afeições para 
o criado, nada é para Deus, 
e até menos que nada, pois, 
conforme já dissemos, o 
amor a assemelha e torna 
igual ao objeto amado e a 
faz descer ainda mais 
baixo” (São João da Cruz). 
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FRAGMENTO 04 
(04/08/2020) 

Fuga de Maria para o Egito 
(04) 

 
“Após sua partida, eis 

que o Anjo do Senhor 
manifestou-se em sonho a 
José e lhe disse: ‘Levanta-te, 
toma o menino e sua mãe e 
foge para o Egito. Fica lá até 
que eu te avise, porque 
Herodes vai procurar o 
menino para o matar’. Ele se 
levantou, tomou o menino e 
sua mãe, durante a noite, e 
partiu para o Egito. Ali ficou 
até a morte de Herodes, para 
que se cumprisse o que 
dissera o Senhor por meio do 
profeta: Do Egito chamei o 
meu filho” (Mt 2, 13-15). 
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“Levanta-te…” O obe-
dientíssimo São José não 
esperou o dia amanhecer, 
mas levantou-se imediata-
mente. 

São João Crisóstomo 
explica: “Ao ouvir isto, José 
não escandalizou nem disse: 
isto parece um enigma. Tu 
mesmo dizias-me não há 
muito que Ele salvaria ao 
seu povo, e agora não é 
capaz nem sequer de se 
salvar a si mesmo, mas 
temos necessidade de fugir, 
de empreender uma viagem, 
uma longa deslocação… 
Mas nada disto diz, porque 
José é um varão fiel. 
Tampouco pergunta pelo 
tempo do regresso, apesar 
de o anjo o ter deixado 
indeterminado, pois lhe ti-
nha dito: E está ali até que 
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eu te diga. Não obstante, 
nem por isso ficou para-
lisado, mas obedece, crê e 
suporta todas as provas com 
alegria” (Homilia sobre São Mateus, 

8). 
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FRAGMENTO 05 
(05/08/2020) 

Fuga de Maria para o Egito 
(05) 

 
“Após sua partida, eis 

que o Anjo do Senhor 
manifestou-se em sonho a 
José e lhe disse: ‘Levanta-te, 
toma o menino e sua mãe e 
foge para o Egito. Fica lá até 
que eu te avise, porque 
Herodes vai procurar o 
menino para o matar’. Ele se 
levantou, tomou o menino e 
sua mãe, durante a noite, e 
partiu para o Egito. Ali ficou 
até a morte de Herodes, para 
que se cumprisse o que 
dissera o Senhor por meio do 
profeta: Do Egito chamei o 
meu filho” (Mt 2, 13-15). 
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“Levanta-te…” São Jo-
sé não fez pergunta para 
ninguém! O Anjo do Senhor 
disse em sonho… é vontade 
de Deus… então é preciso 
obedecer ao Criador sem 
contestar nem reclamar: “Eis 
o que desejo: fazei que eu 
vos ame e cumpra a vossa 
vontade em toda a minha 
vida; depois disponde de 
mim como vos aprouver” 
(Santo Afonso Maria de Ligório). 

Sejamos dóceis ao nosso 
Anjo da Guarda, ele quer 
somente o nosso bem: “Os 
conselhos do Anjo da 
Guarda vêm de Deus e 
calam mais fundo que a voz 
humana; a sua capacidade 
de ouvir-nos e compreen-
der-nos é muitíssimo maior 
que a do melhor amigo; não 
só porque a sua perma-
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nência ao nosso lado é 
contínua, mas porque pene-
tra muito mais profunda-
mente naquilo de que pre-
cisamos ou que exprimi-
mos” (Pe. Francisco Fernández Car-

vajal). 
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FRAGMENTO 06 
(06/08/2020) 

Fuga de Maria para o Egito 
(06) 

 
“Após sua partida, eis 

que o Anjo do Senhor 
manifestou-se em sonho a 
José e lhe disse: ‘Levanta-te, 
toma o menino e sua mãe e 
foge para o Egito. Fica lá até 
que eu te avise, porque 
Herodes vai procurar o 
menino para o matar’. Ele se 
levantou, tomou o menino e 
sua mãe, durante a noite, e 
partiu para o Egito. Ali ficou 
até a morte de Herodes, para 
que se cumprisse o que 
dissera o Senhor por meio do 
profeta: Do Egito chamei o 
meu filho” (Mt 2, 13-15). 

 



25 

“Levanta-te…” São Jo-
sé estava dormindo normal-
mente! Há quem dorme na 
vida espiritual e deve ouvir 
com docilidade o Anjo que 
lhe diz: “Levanta-te…” 

Aquele que recebe o 
convite do Anjo para se 
levantar, isto é, sair do 
comodismo, da apatia e do 
pecado, deve levantar-se 
imediatamente: “Porque as-
sim como os pais, quando os 
filhos necessitam de viajar 
por caminhos maus e peri-
gosos, procuram alguém 
que os passa a acompanhar 
para defendê-los dos perigos 
e cuidar deles, de igual 
modo o nosso Pai dos Céus, 
nesta viagem que empreen-
demos para a pátria celes-
tial, nos dá anjos a cada um 
de nós para que, fortificados 
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pelo seu poder e auxílio, nos 
livremos das ciladas prepa-
radas pelos nossos inimigos” 
(Catecismo Romano, IX, n.º 4). 
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FRAGMENTO 07 
(07/08/2020) 

Fuga de Maria para o Egito 
(07) 

 
“Após sua partida, eis 

que o Anjo do Senhor 
manifestou-se em sonho a 
José e lhe disse: ‘Levanta-te, 
toma o menino e sua mãe e 
foge para o Egito. Fica lá até 
que eu te avise, porque 
Herodes vai procurar o 
menino para o matar’. Ele se 
levantou, tomou o menino e 
sua mãe, durante a noite, e 
partiu para o Egito. Ali ficou 
até a morte de Herodes, para 
que se cumprisse o que 
dissera o Senhor por meio do 
profeta: Do Egito chamei o 
meu filho” (Mt 2, 13-15). 
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“… toma o menino e 
sua mãe e foge para o 
Egito”. 

São Fulgêncio de Ruspe 
ensina: “O Menino Jesus 
foge não por temor humano, 
senão por uma Providência 
toda especial. Se Ele qui-
sesse sempre, e desde logo, 
manifestar-se como Deus os 
judeus não teriam acredi-
tado na sua Humanidade”. 

São José foi encarregado 
de tomar o Menino Jesus, 
Deus Bendito, e sua San-
tíssima Esposa… mãe do 
Salvador. O Anjo disse: “… 
toma o menino e sua mãe”. 
A Virgem Maria é mãe de 
Deus e deve ser respeitada e 
tratada com amor, zelo e 
carinho: “São José avisou a 
Maria logo na mesma noite, 
e, tomando ambos o Menino 
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Jesus, puseram-se a ca-
minho” (Gerson). 
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FRAGMENTO 08 
(08/08/2020) 

Fuga de Maria para o Egito 
(08) 

 
“Após sua partida, eis 

que o Anjo do Senhor 
manifestou-se em sonho a 
José e lhe disse: ‘Levanta-te, 
toma o menino e sua mãe e 
foge para o Egito. Fica lá até 
que eu te avise, porque 
Herodes vai procurar o 
menino para o matar’. Ele se 
levantou, tomou o menino e 
sua mãe, durante a noite, e 
partiu para o Egito. Ali ficou 
até a morte de Herodes, para 
que se cumprisse o que 
dissera o Senhor por meio do 
profeta: Do Egito chamei o 
meu filho” (Mt 2, 13-15). 
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“… toma o menino e 
sua mãe e foge para o 
Egito”. 

São José, homem res-
ponsável, não deixou para 
depois… mas tomou o 
Menino Deus e a sua Santa 
Mãe… não tomou somente o 
Menino ou somente Maria; 
mas sim, tomou ambos e 
retirou-se para o Egito: “Ó 
Deus, disse então Maria, 
assim deve fugir dos ho-
mens aquele que veio para 
salvá-los? Logo conheceu a 
aflita Mãe como já come-
çava a verificar-se no Filho 
a profecia de Simeão” (como 

contempla Santo Alberto Magno), e: 
“Que pesar para o coração 
de Maria, ao ouvir a 
intimação do cruel exílio, ao 
qual ela e o Filho era con-
denados! Foge dos teus para 
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os estranhos, do templo do 
verdadeiro Deus para a 
terra dos ídolos!” (São Pedro 

Crisólogo). 
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FRAGMENTO 09 
(09/08/2020) 

Fuga de Maria para o Egito 
(09) 

 
“Após sua partida, eis 

que o Anjo do Senhor 
manifestou-se em sonho a 
José e lhe disse: ‘Levanta-te, 
toma o menino e sua mãe e 
foge para o Egito. Fica lá até 
que eu te avise, porque 
Herodes vai procurar o 
menino para o matar’. Ele se 
levantou, tomou o menino e 
sua mãe, durante a noite, e 
partiu para o Egito. Ali ficou 
até a morte de Herodes, para 
que se cumprisse o que 
dissera o Senhor por meio do 
profeta: Do Egito chamei o 
meu filho” (Mt 2, 13-15). 
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“… toma o menino e 
sua mãe e foge para o 
Egito”. 

São José não colocou 
dificuldade! A Virgem Maria 
não o interrogou sobre 
“notícia” tão surpresa. 

O esposo da Virgem 
Maria fez a vontade do 
Criador! Nossa Senhora fez a 
vontade do Senhor! 

Devemos fazer sempre a 
vontade de Deus, principal-
mente nas horas difíceis e de 
provações: “Toda a nossa 
perfeição consiste em amar 
ao nosso amabilíssimo 
Deus… e toda a perfeição 
do amor de Deus, consiste 
em unir a nossa vontade 
com a sua santíssima von-
tade” (Santo Afonso Maria de Ligó-

rio). 
Aquele que faz a von-
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tade de Deus caminha se-
guro e se agiganta na 
perfeição… quanto mais 
uma pessoa está unida com a 
vontade divina, maior será o 
seu amor. 

O santo casal, Maria e 
José, fez a vontade de Deus 
sem reclamar! 
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FRAGMENTO 10 
(10/08/2020) 

Fuga de Maria para o Egito 
(10) 

 
“Após sua partida, eis 

que o Anjo do Senhor 
manifestou-se em sonho a 
José e lhe disse: ‘Levanta-te, 
toma o menino e sua mãe e 
foge para o Egito. Fica lá até 
que eu te avise, porque 
Herodes vai procurar o 
menino para o matar’. Ele se 
levantou, tomou o menino e 
sua mãe, durante a noite, e 
partiu para o Egito. Ali ficou 
até a morte de Herodes, para 
que se cumprisse o que 
dissera o Senhor por meio do 
profeta: Do Egito chamei o 
meu filho” (Mt 2, 13-15). 
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“… toma o menino e 
sua mãe e foge para o 
Egito”. 

O Anjo não disse a José 
que fosse com Maria e o 
Menino Jesus para Jeru-
salém ou outra cidade 
próxima; mas sim, para o 
Egito… para fugir de 
Herodes, o rei cruel, que 
queria matar o Menino 
Jesus. O afastamento devia 
ser radical! 

Para defender e preser-
var a graça santificante na 
nossa alma, devemos agir 
com firmeza e fugir dessas 
pessoas cruéis que lutam para 
nos seduzir ao pecado… 
devemos cortar radicalmente 
a amizade com esses 
“Herodes”… é preciso fugir 
para o “Egito”, isto é, para 
longe dessas pessoas: “Meu 
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filho, se pecadores quiserem 
te seduzir, não consintas! Se 
disserem: ‘Vem conosco, 
façamos emboscadas mor-
tais… meu filho, não o 
acompanhes em seu ca-
minho” (Pr 1, 10-11. 15). 
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FRAGMENTO 11 
(11/08/2020) 

Fuga de Maria para o Egito 
(11) 

 
“Após sua partida, eis 

que o Anjo do Senhor 
manifestou-se em sonho a 
José e lhe disse: ‘Levanta-te, 
toma o menino e sua mãe e 
foge para o Egito. Fica lá até 
que eu te avise, porque 
Herodes vai procurar o 
menino para o matar’. Ele se 
levantou, tomou o menino e 
sua mãe, durante a noite, e 
partiu para o Egito. Ali ficou 
até a morte de Herodes, para 
que se cumprisse o que 
dissera o Senhor por meio do 
profeta: Do Egito chamei o 
meu filho” (Mt 2, 13-15). 
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“Fica lá até que eu te 
avise, porque Herodes vai 
procurar o menino para 
matá-lo”. 

Herodes ordenou a ma-
tança de todas as crianças de 
Belém e dos arredores, e 

forçou o Salvador a fugir para 
o Egito. Quantos católicos, 
tornando-se réus de pecado 
mortal, obrigam a Jesus 
Cristo a sair do coração e 
entregam a alma ao demônio. 

Herodes enviou solda-
dos à procura do Menino 
Deus para matá-lo. Não é 
isso também que fazem os 
pecadores? Não contentes de 
romper com o Rei dos reis, 
semeiam em toda parte o 
contágio de suas máximas 
ímpias e de seus maus exem-
plos, esforçando-se assim a 
fazer Jesus Cristo morrer nos 
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corações. 
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FRAGMENTO 12 
(12/08/2020) 

Fuga de Maria para o Egito 
(12) 

 
“Após sua partida, eis 

que o Anjo do Senhor 
manifestou-se em sonho a 
José e lhe disse: ‘Levanta-te, 
toma o menino e sua mãe e 
foge para o Egito. Fica lá até 
que eu te avise, porque 
Herodes vai procurar o 
menino para o matar’. Ele se 
levantou, tomou o menino e 
sua mãe, durante a noite, e 
partiu para o Egito. Ali ficou 
até a morte de Herodes, para 
que se cumprisse o que 
dissera o Senhor por meio do 
profeta: Do Egito chamei o 
meu filho” (Mt 2, 13-15). 
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“Fica lá até que eu te 
avise, porque Herodes vai 
procurar o menino para o 
matar”. 

“O rei Herodes”: O 
Novo Testamento fala de 
quatro Herodes. O primeiro, 
Herodes o Grande, a que se 
refere esta passagem. O 
segundo, seu filho, Herodes 
Antipas, que mandou degolar 
São João Batista (Mt 14, 1-

12) e que ultrajou Jesus 
durante a Paixão (Lc 23, 7-

11). O terceiro, Herodes 
Agripa I, neto de Herodes o 
Grande, que mandou matar o 
Apóstolo São Tiago, o Maior 
(At 12, 1-3), que mandou 
prender São Pedro (At 12, 4-

7), e que morreu repenti-
namente e de um modo 
misterioso (At 12, 20-23). O 
quarto, Herodes Agripa II, 
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filho do anterior, perante o 
qual São Paulo, prisioneiro 
em Cesareia marítima, se 
defendeu da acusação dos 
judeus (At 25, 23) (Edições 

Theologica). 
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FRAGMENTO 13 
(13/08/2020) 

Fuga de Maria para o Egito 
(13) 

 
“Após sua partida, eis 

que o Anjo do Senhor 
manifestou-se em sonho a 
José e lhe disse: ‘Levanta-te, 
toma o menino e sua mãe e 
foge para o Egito. Fica lá até 
que eu te avise, porque 
Herodes vai procurar o 
menino para o matar’. Ele se 
levantou, tomou o menino e 
sua mãe, durante a noite, e 
partiu para o Egito. Ali ficou 
até a morte de Herodes, para 
que se cumprisse o que 
dissera o Senhor por meio do 
profeta: Do Egito chamei o 
meu filho” (Mt 2, 13-15). 
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“Fica lá até que eu te 
avise, porque Herodes vai 
procurar o menino para o 
matar”. 

Herodes, homem cruel e 
sanguinário, perdeu uma 
grande oportunidade de pro-
curar o Menino Deus para 
adorá-lo… para acolhê-lo 
com amor e abrir-lhe o 
coração. Ele era o rei daquilo 
que passa… enquanto que 
Jesus é o rei do Eterno. 

Herodes deixou discípu-
los! Hoje, infelizmente, mi-
lhares de pessoas trabalham 
furiosamente para “matar” 
Jesus em suas nações, prin-
cipalmente nos países comu-
nistas e muçulmanos… não 
podemos fazer vistas grossas 
diante dessa triste realidade. 

Milhões de católicos são 

perseguidos no mundo in-
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teiro, são proibidos de 
adorarem a Jesus Cristo… 
muitos são encarcerados e 
milhares assassinados… e as 
autoridades permanecem in-
diferentes e frias diante das 
perseguições. Querem que 
Jesus Cristo “desapareça!” 
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FRAGMENTO 14 
(14/08/2020) 

Fuga de Maria para o Egito 
(14) 

 
“Após sua partida, eis 

que o Anjo do Senhor 
manifestou-se em sonho a 
José e lhe disse: ‘Levanta-te, 
toma o menino e sua mãe e 
foge para o Egito. Fica lá até 
que eu te avise, porque 
Herodes vai procurar o 
menino para o matar’. Ele se 
levantou, tomou o menino e 
sua mãe, durante a noite, e 
partiu para o Egito. Ali ficou 
até a morte de Herodes, para 
que se cumprisse o que 
dissera o Senhor por meio do 
profeta: Do Egito chamei o 
meu filho” (Mt 2, 13-15). 
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“Fica lá até que eu te 
avise, porque Herodes vai 
procurar o menino para o 
matar”. 

Herodes, o Grande, do 
qual aqui se trata, era filho 
de pais não judeus; tinha 
conseguido reinar sobre estes 
com a ajuda e como vassalo 
do Império Romano. Desen-
volveu uma grande atividade 
política entre outras coisas, 
reconstruiu luxuosamente o 
Templo de Jerusalém. Sofreu 
de mania de perseguição, 
vendo por toda a parte 
competidores da sua realeza; 
célebre pela sua crueldade, 
matou a maioria das dez 
mulheres que teve, alguns 
filhos e bom número de 
pessoas influentes na so-
ciedade do seu tempo (Flávio 

Josefo, século I). 
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FRAGMENTO 15 
(15/08/2020) 

Fuga de Maria para o Egito 
(15) 

 
“Após sua partida, eis 

que o Anjo do Senhor 
manifestou-se em sonho a 
José e lhe disse: ‘Levanta-te, 
toma o menino e sua mãe e 
foge para o Egito. Fica lá até 
que eu te avise, porque 
Herodes vai procurar o 
menino para o matar’. Ele se 
levantou, tomou o menino e 
sua mãe, durante a noite, e 
partiu para o Egito. Ali ficou 
até a morte de Herodes, para 
que se cumprisse o que 
dissera o Senhor por meio do 
profeta: Do Egito chamei o 
meu filho” (Mt 2, 13-15). 
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“Fica lá até que eu te 
avise, porque Herodes vai 
procurar o menino para o 
matar”. 

Herodes, rei perverso, 
vai procurar o Menino Jesus 
para o matar… para “pro-
teger” o seu trono e reino 
perecíveis: “Herodes se per-
turba e, para não perder 
seu reino, quer matar 
aquele que lhe daria reinar 
em segurança nesta terra e 
para sempre na outra vida, 
se nele tivesse crido. Por 
que temes, Herodes, ao 
ouvir que nasceu um Rei? 
Ele não vem expulsar-te, 
mas vencer o demônio. 
Como não compreendes 
isso, tu te perturbas e te 
enfureces; para perderes o 
único menino que procuras, 
tens a crueldade de matar 
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tantos outros” (São Quodvultdeus, 

Dos Sermões). 
Para “salvar” a riqueza 

que se “evapora”… o rei 
Herodes perdeu a Riqueza 
Infinita, Jesus, Deus Bendito. 
Grande prejuízo! 
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FRAGMENTO 16 
(16/08/2020) 

Fuga de Maria para o Egito 
(16) 

 
“Após sua partida, eis 

que o Anjo do Senhor 
manifestou-se em sonho a 
José e lhe disse: ‘Levanta-te, 
toma o menino e sua mãe e 
foge para o Egito. Fica lá até 
que eu te avise, porque 
Herodes vai procurar o 
menino para o matar’. Ele se 
levantou, tomou o menino e 
sua mãe, durante a noite, e 
partiu para o Egito. Ali ficou 
até a morte de Herodes, para 
que se cumprisse o que 
dissera o Senhor por meio do 
profeta: Do Egito chamei o 
meu filho” (Mt 2, 13-15). 
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“Fica lá até que eu te 
avise, porque Herodes vai 
procurar o menino para o 
matar”. 

A “presença” do Me-
nino Jesus na região deixou 
Herodes enfurecido! O Filho 
de Deus não veio pata se 
apossar de um trono de 
ouro… de um palácio de 
pedras… de reino que 
passa… de uma riqueza que 
não pode ser comparada com 
a sua Grandeza. Ele veio 
para libertar as almas das 
garras de Satanás! 

O rei Herodes despre-
zou a Riqueza Infinita para 
alicerçar-se sobre o que 
passa! Deixou de lado a 
Riqueza Eterna para encher o 
coração das coisas caducas 
desse mundo! 

O rei sanguinário vai à 
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procura do Rei Eterno… não 
para adorá-lo; mas sim, para 
matá-lo. Está furioso porque 
está com medo de ser 
destronado por uma criança. 

Hoje, nos países comu-
nistas, a situação não é 
diferente. Os presidentes co-
munistas são discípulos de 
Herodes! 
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FRAGMENTO 17 
(17/08/2020) 

Fuga de Maria para o Egito 
(17) 

 
“Após sua partida, eis 

que o Anjo do Senhor 
manifestou-se em sonho a 
José e lhe disse: ‘Levanta-te, 
toma o menino e sua mãe e 
foge para o Egito. Fica lá até 
que eu te avise, porque 
Herodes vai procurar o 
menino para o matar’. Ele se 
levantou, tomou o menino e 
sua mãe, durante a noite, e 
partiu para o Egito. Ali ficou 
até a morte de Herodes, para 
que se cumprisse o que 
dissera o Senhor por meio do 
profeta: Do Egito chamei o 
meu filho” (Mt 2, 13-15). 
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“Fica lá até que eu te 
avise, porque Herodes vai 
procurar o menino para o 
matar”. 

Herodes, o Grande, es-
tava amedrontado e inquieto 
diante de uma criança! 
Queria matar o menino para 
“salvar” o seu reino. 

Herodes não estava di-
ante de uma simples criança; 
mas sim, diante do Deus 
Eterno e Poderoso. 

O Senhor não veio para 
se apoderar do trono de 
Herodes… mas de sua 
alma… não veio oferecer ao 
“grande” rei a riqueza que 
perece; mas sim, o céu, 
riqueza eterna. O rei Herodes 
estava tão apegado aos bens 
desse mundo, que não abriu o 
coração para o Menino Deus, 
Riqueza Infinita. 
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Hoje, infelizmente, mi-
lhões de católicos batizados e 
crismados, não abrem o co-
ração para o Deus Eterno, 
porque colocaram o coração 
no que passa… não querem 
entregar o coração ao eterno, 
mesmo vivendo inquietos, 
amargurados e tristes. Ami-
gos e seguidores de Herodes! 
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FRAGMENTO 18 
(18/08/2020) 

Fuga de Maria para o Egito 
(18) 

 
“Após sua partida, eis 

que o Anjo do Senhor 
manifestou-se em sonho a 
José e lhe disse: ‘Levanta-te, 
toma o menino e sua mãe e 
foge para o Egito. Fica lá até 
que eu te avise, porque 
Herodes vai procurar o 
menino para o matar’. Ele se 
levantou, tomou o menino e 
sua mãe, durante a noite, e 
partiu para o Egito. Ali ficou 
até a morte de Herodes, para 
que se cumprisse o que 
dissera o Senhor por meio do 
profeta: Do Egito chamei o 
meu filho” (Mt 2, 13-15). 
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“Ele se levantou…” 
São José se levantou 

imediatamente… não deixou 
para depois! Homem justo e 
responsável… cuidava da es-
crava do Senhor e era ele 
também escravo do Altís-
simo: “O ministério de José 
foi de tal importância que 
todos os anjos juntos não 
serviram tanto a Deus como 
ele sozinho” (B. Llamera). 

A vida de São José 
esteve repleta de agradeci-
mento a Deus e de assombro 
perante a missão recebida: “O 
mesmo espera o Senhor de 
nós: que vivamos os acon-
tecimentos à luz da nossa 
vocação, vivida na sua mais 
plena radicalidade” (São João 

Paulo II). 
Imitemos o exemplo de 

São José e nos levantemos 
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prontamente quando o perigo 
rondar a nossa alma… não 
deixemos para depois, por-
que poderá ser tarde. 

Aquele que não protege 
a graça santificante na alma, 
corre grande risco de perdê-
la e de se condenar ao 
inferno. 
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FRAGMENTO 19 
(19/08/2020) 

Fuga de Maria para o Egito 
(19) 

 
“Após sua partida, eis 

que o Anjo do Senhor 
manifestou-se em sonho a 
José e lhe disse: ‘Levanta-te, 
toma o menino e sua mãe e 
foge para o Egito. Fica lá até 
que eu te avise, porque 
Herodes vai procurar o 
menino para o matar’. Ele se 
levantou, tomou o menino e 
sua mãe, durante a noite, e 
partiu para o Egito. Ali ficou 
até a morte de Herodes, para 
que se cumprisse o que 
dissera o Senhor por meio do 
profeta: Do Egito chamei o 
meu filho” (Mt 2, 13-15). 
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“Ele se levantou…” 
São José é modelo para 

todos os homens casados. 
Homem zeloso pela família! 

Ele foi criado e predes-
tinado para ser na terra a 
imagem do Pai celeste, o pai 
adotivo do próprio Deus e 
esposo da Mãe de Deus: “O 
céu escolheu a São José 
como o único digno de um 
tal tesouro: Maria” (D. Gueran-

ger). 
São José levantou-se 

imediatamente: “São José é o 
homem de confiança da 
Santíssima Trindade. As 
coisas que mais se estimam, 
e especialmente a própria 
família, não se confiam se-
não às pessoas queridas e de 
provada confiança” (Teólogo 

Giuseppe Perardi). 
Deus Pai confiou a São 
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José a sua dignidade de 
Pai… e o encargo de 
representá-lo, de fazer as 
suas vezes junto de seu 
divino Filho feito homem. 
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FRAGMENTO 20 
(20/08/2020) 

Fuga de Maria para o Egito 
(20) 

 
“Após sua partida, eis 

que o Anjo do Senhor 
manifestou-se em sonho a 
José e lhe disse: ‘Levanta-te, 
toma o menino e sua mãe e 
foge para o Egito. Fica lá até 
que eu te avise, porque 
Herodes vai procurar o 
menino para o matar’. Ele se 
levantou, tomou o menino e 
sua mãe, durante a noite, e 
partiu para o Egito. Ali ficou 
até a morte de Herodes, para 
que se cumprisse o que 
dissera o Senhor por meio do 
profeta: Do Egito chamei o 
meu filho” (Mt 2, 13-15). 
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“… tomou o menino e 
sua mãe” 

Pseudo-Crisóstomo es-
creve: “Não disse: ‘Toma a 
mãe e seu filho’, mas, ao 
contrário, porque o menino 
não nasceu pela mãe; mas 
sim, a mãe foi preparada 
para o menino” (Opus imperfec-

tum super Matthaeum, homilia 2). 
Tomou Jesus e depois 

Maria! Deus em primeiro 
lugar… depois a criatura. O 
nosso cuidado principal aqui 
nesse mundo tão cheio de 
perigos, deve ser o de pro-
teger Deus que reina na nossa 
alma… proteger a graça san-
tificante, sem a qual ninguém 
entrará no céu. 

Milhões de pessoas se 
preocupam em “salvar” o 
que passa e deixam Deus 
para depois. São José nos 
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ensina a cuidar primeiro do 
Deus Eterno, a protegê-lo 
contra os “Herodes” que 
lutam continuamente para 
expulsá-lo da nossa alma: 
“… tomou o menino e sua 
mãe”. 
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FRAGMENTO 21 
(21/08/2020) 

Fuga de Maria para o Egito 
(21) 

 
“Após sua partida, eis 

que o Anjo do Senhor 
manifestou-se em sonho a 
José e lhe disse: ‘Levanta-te, 
toma o menino e sua mãe e 
foge para o Egito. Fica lá até 
que eu te avise, porque 
Herodes vai procurar o 
menino para o matar’. Ele se 
levantou, tomou o menino e 
sua mãe, durante a noite, e 
partiu para o Egito. Ali ficou 
até a morte de Herodes, para 
que se cumprisse o que 
dissera o Senhor por meio do 
profeta: Do Egito chamei o 
meu filho” (Mt 2, 13-15). 
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“… tomou o menino e 
sua mãe” 

Não tomou somente o 
Menino Jesus, Deus Bendito, 
mas também a sua San-
tíssima Mãe. 

São José, tendo recebido 
a ordem do Anjo, obedece 
logo, sem demora, e avisa a 
sua Santa Esposa. Ajunta a 
pouca ferramenta que podia 
carregar, a fim de exercer o 
seu ofício no Egito e deste 
modo sustentar a sua pobre 
família. Maria, por seu lado, 
faz uma pequena trouxa dos 
paninhos, ao uso do divino 
Menino. Depois entra na 
pobre morada, ajoelha junto 
ao berço de seu Filhinho, 
beija-lhe os pés, e derra-
mando lágrimas de ternura, 
toma-o em seus braços (San-

to Afonso Maria de Ligório). 
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Suportemos com paciên-
cia as perseguições daqueles 
que odeiam a Deus! Imitemos 
o exemplo de Jesus que foi 
perseguido ainda criança! 
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FRAGMENTO 22 
(22/08/2020) 

Fuga de Maria para o Egito 
(22) 

 
“Após sua partida, eis 

que o Anjo do Senhor 
manifestou-se em sonho a 
José e lhe disse: ‘Levanta-te, 
toma o menino e sua mãe e 
foge para o Egito. Fica lá até 
que eu te avise, porque 
Herodes vai procurar o 
menino para o matar’. Ele se 
levantou, tomou o menino e 
sua mãe, durante a noite, e 
partiu para o Egito. Ali ficou 
até a morte de Herodes, para 
que se cumprisse o que 
dissera o Senhor por meio do 
profeta: Do Egito chamei o 
meu filho” (Mt 2, 13-15). 
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“… durante a noite”. 
São José, homem zelo-

so, não esperou clarear o dia, 
mas tomou o Menino Jesus e 
a Virgem Maria durante a 
noite. Quem ama a Deus não 
deixa para depois, mas o 
protege na alma em qualquer 
momento. 

“… durante a noite”. 
Está claro que devemos pro-
teger a graça santificante na 
nossa alma agora… pronta-
mente, não deixar para de-
pois… a nossa luta contra os 
inimigos não pode ter pausa, 
mas deve ser contínua. 

Infeliz da pessoa que 
“dialoga” com os inimigos 
da alma… que abre as portas 
do coração para eles… essa 
cairá em pecado: “O que toca 
o piche sujar-se-á” (Eclo 13, 1). 

Aquele que estende as 
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mãos para o perigo será 
“laçado” por ele… mas o que 
foge é forte e vencerá todas as 
batalhas. 
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FRAGMENTO 23 
(23/08/2020) 

Fuga de Maria para o Egito 
(23) 

 
“Após sua partida, eis 

que o Anjo do Senhor 
manifestou-se em sonho a 
José e lhe disse: ‘Levanta-te, 
toma o menino e sua mãe e 
foge para o Egito. Fica lá até 
que eu te avise, porque 
Herodes vai procurar o 
menino para o matar’. Ele se 
levantou, tomou o menino e 
sua mãe, durante a noite, e 
partiu para o Egito. Ali ficou 
até a morte de Herodes, para 
que se cumprisse o que 
dissera o Senhor por meio do 
profeta: Do Egito chamei o 
meu filho” (Mt 2, 13-15). 
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“… e partiu para o 
Egito”. 

Bem pode cada qual 
adivinhar o que padeceu 
Maria Santíssima nessa 
viagem! Da Judeia ao Egito 
era muito longe a jornada. 
Sebastião Barradas, fala-se, 
geralmente, em mais de cem 
horas de caminho. Por isso a 
viagem durou pelo menos 
trinta dias. Além disso, como 
descreve Boaventura Barrá-
dio, era o caminho desco-
nhecido e péssimo, cortado de 
carrascais e pouco frequen-
tado. Estava-se no inverso e 
a Sagrada Família teve de 
viajar debaixo de aguaceiros, 
neves e ventos, por estradas 
alagadas e lamacentas. 
Quinze anos tinha então 
Maria; era uma donzela 
delicada, nada afeita a 
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semelhantes viagens (Santo 

Afonso Maria de Ligório). 
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FRAGMENTO 24 
(24/08/2020) 

Fuga de Maria para o Egito 
(24) 

 
“Após sua partida, eis 

que o Anjo do Senhor 
manifestou-se em sonho a 
José e lhe disse: ‘Levanta-te, 
toma o menino e sua mãe e 
foge para o Egito. Fica lá até 
que eu te avise, porque 
Herodes vai procurar o 
menino para o matar’. Ele se 
levantou, tomou o menino e 
sua mãe, durante a noite, e 
partiu para o Egito. Ali ficou 
até a morte de Herodes, para 
que se cumprisse o que 
dissera o Senhor por meio do 
profeta: Do Egito chamei o 
meu filho” (Mt 2, 13-15). 
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“… e partiu para o 
Egito”. 

Não tinham os fugitivos 
quem lhes servisse. José e 
Maria, diz São Pedro Crisó-
logo: “Não tinham nem 
criados nem criadas; eram 
senhores e criados ao mes-
mo tempo”. 

Como excita a compai-
xão ver essa tenra virgenzinha 
com esse menino recém-
nascido ao colo, fugindo por 
este mundo! Boaventura Ba-
duário pergunta: “Aonde iam 
comer e dormir? Em que 
hospedagem ficariam? Qual 
podia ser o alimento deles, 
senão um pedaço de pão 
duro trazido por São José 
ou recebido como esmola?” 

Dormiram sobre a areia 
ou debaixo de alguma árvore 
do bosque, ao relento, ex-
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postos aos ladrões e às feras. 
A Sagrada Família nos 

ensina a sofrer com paciên-
cia as provações de cada dia. 
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FRAGMENTO 25 
(25/08/2020) 

Fuga de Maria para o Egito 
(25) 

 
“Após sua partida, eis 

que o Anjo do Senhor 
manifestou-se em sonho a 
José e lhe disse: ‘Levanta-te, 
toma o menino e sua mãe e 
foge para o Egito. Fica lá até 
que eu te avise, porque 
Herodes vai procurar o 
menino para o matar’. Ele se 
levantou, tomou o menino e 
sua mãe, durante a noite, e 
partiu para o Egito. Ali ficou 
até a morte de Herodes, para 
que se cumprisse o que 
dissera o Senhor por meio do 
profeta: Do Egito chamei o 
meu filho” (Mt 2, 13-15). 
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“… e partiu para o 
Egito”. 

Maria Santíssima fugiu 
para o Egito para salvar o 
seu Filho das mãos de 
Herodes! Ela enfrentou mui-
tas dificuldades pelo cami-
nho… deixou a pátria para ir 
morar numa terra distante… 
cheia de ídolos. 

Para defender a Deus 
que está na nossa alma, 
devemos nos afastar radical-
mente do perigo… até dos 
familiares e da nossa pátria. 
Deus é a Riqueza Infinita que 
não podemos perder! 

Muitos teimam em per-
manecer em lugares perigosos 
e perdem a amizade com o 
Senhor: “Um coração obsti-
nado terá mau fim, e o que 
ama o perigo nele cairá” 
(Eclo 3, 26). 
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É preciso deixar tudo 
para permanecer com o 
Tudo! Aquele que possui 
Deus no coração nunca está 
só! Somente o Senhor basta 
para nos proteger! 
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FRAGMENTO 26 
(26/08/2020) 

Fuga de Maria para o Egito 
(26) 

 
“Após sua partida, eis 

que o Anjo do Senhor 
manifestou-se em sonho a 
José e lhe disse: ‘Levanta-te, 
toma o menino e sua mãe e 
foge para o Egito. Fica lá até 
que eu te avise, porque 
Herodes vai procurar o 
menino para o matar’. Ele se 
levantou, tomou o menino e 
sua mãe, durante a noite, e 
partiu para o Egito. Ali ficou 
até a morte de Herodes, para 
que se cumprisse o que 
dissera o Senhor por meio do 
profeta: Do Egito chamei o 
meu filho” (Mt 2, 13-15). 
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“Ali ficou até a morte 
de Herodes”. 

No Egito, Maria Santís-
sima habitou num lugar cha-
mado Matarieh, conforme 
afirma Burcado de Saxônia e 
Jansênio Gandense, embora 
Strabo diga que moravam na 
cidade de Heliópolis (Era 

Matarieh um subúrbio de He-

liópolis e não deve ser tro-

cado pela cidade de Mênfis, 

nem pela atual Cairo). 
Para defender e proteger 

o Menino Jesus das mãos do 
cruel Herodes, Maria foi 
morar no país dos ídolos… 
muito distante de sua casa… a 
centenas de quilômetros. 

Aquele que ama verda-
deiramente a Deus usa todos 
os meios possíveis para 
conservar a graça santificante 
na alma. Nada nesse mundo 
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está acima do Senhor! 
O amor a Deus vence 

todas as “barreiras” e en-
frenta todas as provações 
para agradá-lo. 
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FRAGMENTO 27 
(27/08/2020) 

Fuga de Maria para o Egito 
(27) 

 
“Após sua partida, eis 

que o Anjo do Senhor 
manifestou-se em sonho a 
José e lhe disse: ‘Levanta-te, 
toma o menino e sua mãe e 
foge para o Egito. Fica lá até 
que eu te avise, porque 
Herodes vai procurar o 
menino para o matar’. Ele se 
levantou, tomou o menino e 
sua mãe, durante a noite, e 
partiu para o Egito. Ali ficou 
até a morte de Herodes, para 
que se cumprisse o que 
dissera o Senhor por meio do 
profeta: Do Egito chamei o 
meu filho” (Mt 2, 13-15). 
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“Ali ficou até a morte 
de Herodes”. 

Nesse lugar, no Egito, 
sofreram extrema pobreza, 
durante os sete anos que 
permaneceram escondidos, 
segundo Santo Antonino, 
Santo Tomás de Aquino e 
outros autores (Santo Afonso 

Maria de Ligório). 
O Senhor, Luz do 

mundo, que veio para clarear 
a humanidade que estava 
“mergulhada” nas trevas, 
vive escondido numa terra 
distante para não ser assas-
sinado pelo homem, criatura 
desprezível e cheia de pecado. 
A injustiça contra o Salvador 
é estarrecedora! 

Hoje, infelizmente, mi-
lhares de católicos são 
obrigados a buscar refúgio e 
proteção em terras distantes 
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para fugirem dos “Herodes” 
modernos que odeiam a 
Cristo e sua Santa Igreja… 
fogem, mas não calam a 
boca… fogem, mas não se 
vendem… continuam a ser-
vir a Cristo com fervor, fé e 
“santo” atrevimento. 



89 

FRAGMENTO 28 
(28/08/2020) 

Fuga de Maria para o Egito 
(28) 

 
“Após sua partida, eis 

que o Anjo do Senhor 
manifestou-se em sonho a 
José e lhe disse: ‘Levanta-te, 
toma o menino e sua mãe e 
foge para o Egito. Fica lá até 
que eu te avise, porque 
Herodes vai procurar o 
menino para o matar’. Ele se 
levantou, tomou o menino e 
sua mãe, durante a noite, e 
partiu para o Egito. Ali ficou 
até a morte de Herodes, para 
que se cumprisse o que 
dissera o Senhor por meio do 
profeta: Do Egito chamei o 
meu filho” (Mt 2, 13-15). 
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“Ali ficou até a morte 
de Herodes”. 

Eram estrangeiros, des-
conhecidos, sem dinheiro, 
sem rendimento e sem pa-
rentes. Com muito custo 
conseguiam sustentar-se com 
o fruto de suas fadigas. Por 
serem pobres, escreve São 
Basílio Magno, era-lhes bem 
penoso conseguir o indis-
pensável para passar a vida. 
Ludolfo de Saxônia dá conta 
– e sirva isso de consolo aos 
pobres – que tal era a po-
breza de Maria que muitas 
vezes nem tinha um pedaço 
de pão para o Filho, quando, 
obrigado pela fome, lhe 
pedia algum (Santo Afonso 

Maria de Ligório). 
Nossa Senhora não re-

clamou da pobreza e não se 
desesperou… mas suportou 
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tudo com alegria, paciência e 
fé… era pobre, mas a Riqueza 
Infinita, Jesus, estava em seus 
braços e confortava o seu 
coração. 

Aquele que possui Deus 
é rico de todos os bens! 
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FRAGMENTO 29 
(29/08/2020) 

Fuga de Maria para o Egito 
(29) 

 
“Após sua partida, eis 

que o Anjo do Senhor 
manifestou-se em sonho a 
José e lhe disse: ‘Levanta-te, 
toma o menino e sua mãe e 
foge para o Egito. Fica lá até 
que eu te avise, porque 
Herodes vai procurar o 
menino para o matar’. Ele se 
levantou, tomou o menino e 
sua mãe, durante a noite, e 
partiu para o Egito. Ali ficou 
até a morte de Herodes, para 
que se cumprisse o que 
dissera o Senhor por meio do 
profeta: Do Egito chamei o 
meu filho” (Mt 2, 13-15). 
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“Ali ficou até a morte 
de Herodes”. 

Maria Santíssima não 
fez a própria vontade, fez a 
vontade de Deus: “… até a 
morte de Herodes”. Quando 
esse monstro morreu, ela 
voltou para a sua casa: 
“Quando Herodes mor-
reu… ‘Levanta-te, toma o 
menino e sua mãe e vai para 
a terra de Israel’” (Mt 2, 19-20). 

Ela nos ensina a vi-
vermos aqui na terra como 
peregrinos! Não se apegou 
na terra de Israel… não se 
apegou ao Egito… o seu 
coração é totalmente de Deus 
e o seu desejo é servi-lo em 
qualquer lugar… sem apego, 
mas com total disponibili-
dade e generosidade. 

Aprendamos de Maria a 
servir a Deus em qualquer 
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lugar… perto e distante da 
nossa casa e parentes… quem 
trabalha para a glória de Deus 
deve viver desapegado de 
tudo e de todos. 
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FRAGMENTO 30 
(30/08/2020) 

Fuga de Maria para o Egito 
(30) 

 
“Após sua partida, eis 

que o Anjo do Senhor 
manifestou-se em sonho a 
José e lhe disse: ‘Levanta-te, 
toma o menino e sua mãe e 
foge para o Egito. Fica lá até 
que eu te avise, porque 
Herodes vai procurar o 
menino para o matar’. Ele se 
levantou, tomou o menino e 
sua mãe, durante a noite, e 
partiu para o Egito. Ali ficou 
até a morte de Herodes, para 
que se cumprisse o que 
dissera o Senhor por meio do 
profeta: Do Egito chamei o 
meu filho” (Mt 2, 13-15). 
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“… para que se cum-
prisse o que dissera o Se-
nhor por meio do profeta: 
Do Egito chamei o meu 
filho”. 

Em Oséias 11, 1 fala de 
um menino que sai do Egito e 
que é filho de Deus. Refere-se 
em primeiro lugar ao povo de 
Israel, que Deus tirou do 
Egito por meio de Moisés. 
Mas esse acontecimento era 
uma figura de Jesus, cabeça 
do novo Povo de Deus, que é 
a Igreja. Nele se cumpre 
principalmente esta profecia. 
O texto sagrado apresenta 
uma citação do Antigo 
Testamento à luz da sua 
plenitude, Jesus Cristo. O 
Antigo Testamento tem o seu 
sentido pleno em Cristo e, 
segundo São Paulo, lê-lo sem 
ter em conta Jesus é ter os 
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olhos cobertos com um véu 
(2 Cor 3, 12-18) (Edições 

Theologica). 



98 

FRAGMENTO 31 
(31/08/2020) 

Fuga de Maria para o Egito 
(31) 

 
“Após sua partida, eis 

que o Anjo do Senhor 
manifestou-se em sonho a 
José e lhe disse: ‘Levanta-te, 
toma o menino e sua mãe e 
foge para o Egito. Fica lá até 
que eu te avise, porque 
Herodes vai procurar o 
menino para o matar’. Ele se 
levantou, tomou o menino e 
sua mãe, durante a noite, e 
partiu para o Egito. Ali ficou 
até a morte de Herodes, para 
que se cumprisse o que 
dissera o Senhor por meio do 
profeta: Do Egito chamei o 
meu filho” (Mt 2, 13-15). 
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“… para que se cum-
prisse o que dissera o Se-
nhor por meio do profeta: 
Do Egito chamei o meu 
filho”. 

Remigio escreve: “José 
representa os pregadores da 
Palavra divina; Maria, à 
Sagrada Escritura; o Meni-
no, o conhecimento do 
Salvador; a crueldade de 
Herodes, a perseguição que 
sofreu a primitiva Igreja em 
Jerusalém; a fuga de José 
ao Egito, a vinda dos 
apóstolos aos povos gentios 
(Egito quer dizer trevas); o 
tempo que passou no Egito é 
o espaço entre a Ascensão 
do Senhor até a vinda do 
Anticristo; a morte de He-
rodes, a extinção da inveja 
do coração dos judeus”. 
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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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