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FRAGMENTO 01 
(01/10/2020) 

Maria e Deus (01) 
 
“… o Senhor está con-

tigo!” (Lc 1, 28). 
 
“… o Senhor…” 

Quem é esse Senhor? Não é 
uma criatura limitada… não é 
um pecador, não é um senhor 
seguidor das coisas caducas 
desse mundo. 

Esse Senhor é o Cria-
dor! O Senhor Criador está 
contigo, ó Maria Santíssi-
ma… não é a criatura que está 
contigo; mas sim, o Deus 
Criador! 

O Criador fez tudo do 
nada. De que outra coisa 
podia tê-lo feito? Não de si 
próprio, uma vez que Ele é 
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manifestamente simples; não 
há n’Ele partes que se possam 
separar e, por assim dizer, 
“funcionar por sua conta”. 
Portanto, não o fez de si 
próprio; e, além d’Ele e para 
além da criação, nada há. 

Assim, pois, Deus não 
utilizou nenhuma matéria-
prima para criar o Universo. 
Criou-o totalmente. É esse o 
significado original da pala-
vra “criar”: fazer algo com-
pletamente, na sua totalidade 
(Frank Joseph Sheed). 

O Criador está contigo, 
ó Virgem Maria! 
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FRAGMENTO 02 
(02/10/2020) 

Maria e Deus (02) 
 
“… o Senhor está con-

tigo!” (Lc 1, 28). 
 
“… o Senhor…” O 

Senhor Criador escolheu 
Maria… não escolheu outra; 
mas sim, a Virgem de Na-
zaré. 

Aquele que está com 
Maria Puríssima fez o Uni-
verso totalmente! Não existia 
matéria a partir da qual o 
pudesse fazer, mas também 
não lhe fazia falta, porque o 
seu poder é ilimitado… con-
tinua a manter-nos na exis-
tência. 

Deus fez-nos do nada! 
É o Senhor que está com 
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Maria! 
Pelo mero ato da sua 

vontade converteu-nos em 
alguma coisa. E essa mesma 
vontade que nos trouxe à 
existência é necessária para 
nos manter nela. Devemos 
pensar nisto com frequência 
porque é uma das verdades 
fundamentais sobre nós. Se 
não o fizermos não podemos 
saber nada sobre a nossa 
existência… absolutamente 
nada. 

O Senhor Criador e 
Ilimitado está contigo, ó 
Maria! 
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FRAGMENTO 03 
(03/10/2020) 

Maria e Deus (03) 
 
“… o Senhor está con-

tigo!” (Lc 1, 28). 
 
“… o Senhor…” O Se-

nhor está com Maria San-
tíssima! É o Criador de tudo 
e de todos… Ele a escolheu 
para ser modelo perfeito 
para todos. 

O Senhor é o Criador! 
Na construção de um edifício, 
na montagem de uma fá-
brica… temos de adaptar e 
colocar devidamente as pe-
dras e os materiais, porque 
estes não se deslocam nem 
ajustam por si mesmos. Na 
criação do mundo não se deu 
o mesmo porque não havia 
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materiais a dispor. Deus quer, 
e esse ato da sua vontade é 
tão poderoso que arranca o 
universo inteiro do não ser 
ao ser; paralelamente, bas-
tava deixar de querer para 
que o mundo voltasse ins-
tantaneamente ao nada. 

Somente o Senhor que 
“está com Maria” pode fazer 
uma coisa do nada, isto é, só 
Deus pode criar, no sentido 
estrito (Pe. Jesus Bujanda). 
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FRAGMENTO 04 
(04/10/2020) 

Maria e Deus (04) 
 
“… o Senhor está con-

tigo!” (Lc 1, 28). 
 
“… o Senhor…” O 

Senhor que está com Nossa 
Senhora não é uma criatura 
cheia de ódio e egoísta; mas 
sim, é o Deus Amor (1 Jo 4, 
16). Deus é amor… não 
amor limitado… mas amor 
eterno, infinito e substancial. 

Somente o Deus amor 
pode estar com a Rainha do 
verdadeiro amor… a grandeza 
de Nossa Senhora é encan-
tadora: Deus está com ela! 

Assim como tudo o que 
há em Deus é belo, bem, 
perfeito, santo, do mesmo 
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modo tudo o que há em 
Deus: beleza, santidade, 
sabedoria, verdade, onipo-
tência e até sua justiça são 
amor. O amor em Deus é o 
ato de sua vontade, ato per-
feitíssimo e santo porque 
sempre voltado para o sumo 
Bem; é este o amor com que 
Deus se ama, sendo Ele o 
único Bem sumo e eterno a 
que nenhum bem pode ser 
preferido (Pe. Gabriel de 

Santa Maria Madalena). 
O Deus Amor está com 

Maria Santíssima! 
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FRAGMENTO 05 
(05/10/2020) 

Maria e Deus (05) 
 
“… o Senhor está con-

tigo!” (Lc 1, 28). 
 
“… o Senhor…” É 

encantador saber que o 
Senhor que está com Nossa 
Senhora é Deus, não um 
senhor limitado e cheio de 
defeitos… Maria abriu o 
Coração Puríssimo para essa 
grande verdade! 

O Deus Amor está com 
a criatura amável e sem pe-
cado! 

Deus ama com amor 
totalmente gratuito, livre, su-
mamente puro, com amor que 
é, ao mesmo tempo, bene-
volência que quer o bem da 
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criatura e beneficência que 
faz seu bem. Amando o 
homem, Deus lhe dá a vida, 
infunde nele a graça, convida-
o à santidade, atrai-o a si, 
torna-o participante de sua 
felicidade eterna; tudo o que 
somos e temos é dom de seu 
amor infinito. 

O homem “se existe, é 
só porque Deus o criou e 
isto por amor. Por amor é 
sempre conservado. E não 
vive plenamente segundo a 
verdade a não ser que 
livremente reconheça aque-
le amor e se entregue ao seu 
Criador” (Gaudium et spes, 19). 
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FRAGMENTO 06 
(06/10/2020) 

Maria e Deus (06) 
 
“… o Senhor está con-

tigo!” (Lc 1, 28). 
 
“… o Senhor…” Deus 

Amor está com a Virgem 
Maria! Como é grandioso 
“mergulhar” nessa verda-
de… ela “estremece” e “sa-
code” o nosso coração tão 
frágil e limitado. 

Prostremo-nos diante 
do Deus Amor que nos amou 
antes da criação do mundo: 
“Amei-te com amor eterno: 
por isso te atraí a mim cheio 
de bondade” (Jr 31, 3). 

Jazia o homem no 
puro nada, e Deus já o via, 
amava, queria; seu amor o 
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precedeu desde a eternidade. 
Criatura algum poderia 
existir se não a tivesse Deus 
prevenido com seu amor… A 
história da vida do homem é 
a história do amor de Deus 
por ele. História que, uma 
vez iniciada, não admite fim 
porque o amor de Deus não 
tem fim; só o pecado – 
rejeição do amor divino – 
tem a triste capacidade de a 
interromper (Pe. Gabriel de 

Santa Maria Madalena). 
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FRAGMENTO 07 
(07/10/2020) 

Maria e Deus (07) 
 
“… o Senhor está con-

tigo!” (Lc 1, 28). 
 
“… o Senhor…” Esse 

Senhor não muda… Ele é 
imutável: “Senhor, sois sem-
pre o mesmo, e vossos anos 
jamais terão fim. Vossos 
anos são imutáveis, en-
quanto os nossos vão e vêm 
a fim de que todos venham. 
Vossos anos estão todos 
conjuntamente parados 
porque estão fixos; não se 
vão, eliminados pelos que 
vêm, porque não passam” 
(Santo Agostinho). 

O Senhor que está com 
Maria Santíssima é imu-
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tável… tudo o que é criado 
está sujeito a mudanças, a 
variações, a progressos e 
regressos e, enfim, à morte. 

Só Deus, vida incriada, 
permanece eternamente, sem 
variação alguma. Em Deus 
“não há mudança, nem mes-
mo aparência de instabili-
dade” (Tg 1, 17). 
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FRAGMENTO 08 
(08/10/2020) 

Maria e Deus (08) 
 
“… o Senhor está con-

tigo!” (Lc 1, 28). 
 
“… o Senhor…” O 

Senhor que está com Nossa 
Senhora não muda… é 
infinito e eterno… não pode 
mudar… não é um Senhor 
qualquer: “Sendo infinito, 
possui o ser e toda perfeição 
sem limite algum; n’Ele não 
há limite de princípio nem 
de fim” (Pe. Gabriel de Santa 

Maria Madalena). 
É encantadora a 

grandeza da Virgem Maria! 
O Deus imutável está com a 
criatura escolhida por Ele. 

O Senhor que está com 
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Maria não muda seu pensa-
mento, por ser imutável sua 
sabedoria infinita abraça a um 
tempo toda a verdade e só a 
verdade; sua vontade não 
muda porque é infinita von-
tade do bem, que sempre e 
indefectivelmente quer o bem 
máximo absoluto e infinito. 
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FRAGMENTO 09 
(09/10/2020) 

Maria e Deus (09) 
 
“… o Senhor está con-

tigo!” (Lc 1, 28). 
 
“… o Senhor…” O 

Senhor não é fraco… não se 
inclina diante dos caprichos 
do homem… Ele é forte… 
Esse Senhor que escolheu 
Maria é o “invencível guer-
reiro” que “avança na ple-
nitude de sua força” (Is 42, 13; 

61, 1). 
Esse Senhor “com seu 

poder cria e governa o 
universo; fixa os montes e 
acalma os mares agitados” 
(Sl 65, 7-8). 

É grandioso o poder do 
Senhor que escolheu Maria 
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Santíssima… Ele pode dar 
ao homem aquilo que o 
homem não consegue com as 
criaturas. 
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FRAGMENTO 10 
(10/10/2020) 

Maria e Deus (10) 
 

“… o Senhor está con-
tigo!” (Lc 1, 28). 

 

“… o Senhor…” Esse 
Senhor protegeu Maria que 
“navegou” no “oceano” do 
sofrimento! 

Senhor! Não qualquer 
Senhor… mas aquele que é 
forte… somente n’Ele é 
possível o homem encontrar o 
apoio tão desejado. 

Nossa Senhora, criatura 
humilde, permaneceu sob a 
proteção do Senhor que a 
escolheu. 

Imitemos o exemplo de 
Nossa Senhora! Ela se in-
clinou, com confiança, dian-
te da força do alto! 
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FRAGMENTO 11 
(11/10/2020) 

Maria e Deus (11) 
 
“… o Senhor está con-

tigo!” (Lc 1, 28). 
 
“… o Senhor…” O 

Senhor que está com Maria 
não é limitado; mas sim, é 
Infinito. 

Ser Infinito é Deus, 
perfeitíssimo, possuidor de 
toda perfeição, sem defeitos e 
sem limites. Esse é o Senhor 
que está com Nossa Se-
nhora… o Infinito está com a 
criatura Santíssima. 

Feliz o Coração da 
Virgem Maria que serviu ao 
Deus Infinito! 
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FRAGMENTO 12 
(12/10/2020) 

Maria e Deus (12) 
 
“… o Senhor está con-

tigo!” (Lc 1, 28). 
 
“… o Senhor…” É 

encantadora a grandeza da 
Senhora que foi escolhida 
pelo Grande Deus para ser 
sua escrava. Ele está com 
ela! Como alguém pode cri-
ticar tão grande Senhora? 

Não é um pecador que 
está com Maria; mas sim, o 
Deus Eterno. 

Deus é o ser infi-
nitamente bom, belo, sábio, 
justo, misericordioso e oni-
potente… É esse o Senhor 
que está com Maria San-
tíssima. 
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FRAGMENTO 13 
(13/10/2020) 

Maria e Deus (13) 
 

“… o Senhor está con-
tigo!” (Lc 1, 28). 

 

“… o Senhor…” 
Maria Santíssima não ca-
minha no vazio, não está 
desprotegida… o Senhor que 
tudo pode a protege. A in-
sondável Sabedoria está com 
a Senhora que aceitou o seu 
chamado… o Senhor miseri-
cordioso e compassivo está 
com ela… nada de inse-
gurança! 

Ela, a Serva fiel, viveu 
somente para o Senhor que a 
escolheu… não quis outra 
riqueza, porque a Riqueza 
Infinita estava no seu 
Coração Santíssimo. 
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FRAGMENTO 14 
(14/10/2020) 

Maria e Deus (14) 
 

“… o Senhor está con-
tigo!” (Lc 1, 28). 

 

“… o Senhor…” 
Quem encontra a verdadeira 
Face do Senhor não a 
abandona por causa das 
coisas passageiras desse 
mundo. Estar com Deus é 
caminhar pelo caminho da luz 
e da verdade. 

O Senhor que escolheu 
Maria não morre, é eterno… 
não peca… não tem defei-
tos… não vive nas trevas; 
mas sim, é a Luz Eterna. 

A santidade de Nossa 
Senhora é encantadora… 
“atraiu” o “olhar” do Deus 
Infinito. 
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FRAGMENTO 15 
(15/10/2020) 

Maria e Deus (15) 
 
“… o Senhor está con-

tigo!” (Lc 1, 28). 
 
“… o Senhor…” Deus 

escolheu Maria Santíssima e 
ela o serviu com fidelidade. 

Ela viveu unida ao Criador e 
não se afastou d’Ele para 
seguir o vazio do mundo. O 
mundo não “conquistou” o 
seu Coração Puríssimo apai-
xonado por Deus. 

Maria Santíssima, cheia 
de amor, viveu para o Deus 
Amor! Ela viveu radicalmente 
essa passagem bíblica: 
“Amarás o Senhor teu Deus 
com todo o teu coração, com 
toda a tua alma, com todas 
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as tuas forças e com toda a 
tua mente” (Lc 10, 27). 
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FRAGMENTO 16 
(16/10/2020) 

Maria e Deus (16) 
 
“… o Senhor está con-

tigo!” (Lc 1, 28). 
 
“… está contigo!” Ela 

ouviu essas palavras: “… está 
contigo!”… e compreendeu 
então, com infalível certeza, 
que é ela coparticipante de 
um amor e de uma solicitude 
toda particular por parte de 
Deus, e a constatação disso 
lhe infunde uma torrente de 
alegria na alma, uma onda de 
felicidade paradisíaca. 
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FRAGMENTO 17 
(17/10/2020) 

Maria e Deus (17) 
 
“… o Senhor está con-

tigo!” (Lc 1, 28). 
 

“… está contigo!” É 
uma expressão que não pode 
deixar de causar satisfação. 

Diante dessa expressão: 
“… está contigo!”… o Se-
nhor está contigo, ó Maria… 
Como alguém pode chamar a 
Santíssima Virgem de peca-
dora… de mulher qualquer? 
O Deus Eterno está com a 
criatura! Essa criatura não 
pode ser insignificante! 

Maria Santíssima não 
ficou orgulhosa; mas sim, hu-
milde e feliz ao ouvir essas 
palavras. 
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FRAGMENTO 18 
(18/10/2020) 

Maria e Deus (18) 
 
“… o Senhor está con-

tigo!” (Lc 1, 28). 
 
“… está contigo!” Ao 

ouvir essas palavras, a fe-
licidade invadiu o Coração 
de Nossa Senhora… o 
Criador do céu e da terra está 
com a criatura perfeita. O 
Senhor está junto da criatura 
pura, obediente e amável… 
fiel e dócil. O Criador não 
está com uma criatura re-
voltada, infiel e pecadora. 

Maria Santíssima se 
inclina diante do Senhor que 
está com ela… não levanta a 
cabeça contra Ele… mas o 
obedece em tudo. 
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FRAGMENTO 19 
(19/10/2020) 

Maria e Deus (19) 
 
“… o Senhor está con-

tigo!” (Lc 1, 28). 
 
“… está contigo!” O 

Senhor Deus está com ela… 
está junto dela como pre-
sença beatificante, como luz 
que ensina, como força que 
sustenta e como guia per-
feitíssimo (José Patsch). 

Se a Luz Eterna está 
com Maria, por que temer os 
laços do mundo e as suas 
armadilhas? Deus é segu-
rança total! 

Se a força do alto 
protege a Santíssima Virgem, 
ela caminha sem medo de 
vacilar! 
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FRAGMENTO 20 
(20/10/2020) 

Maria e Deus (20) 
 
“… o Senhor está con-

tigo!” (Lc 1, 28). 
 
“… está contigo!” O 

Senhor Poderoso e Santo 
está com Maria… Ele é o 
conteúdo dos seus pensa-
mentos, o impulso dos seus 
esforços, a meta do seu 
caminho, a delícia de sua 
Alma imensamente rica, con-
forme ela própria mais tarde 
se exprimirá: “A minha alma 
engrandece o Senhor, e meu 
espírito se rejubila em Deus, 
meu Salvador” (Lc 1, 46-47). 
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FRAGMENTO 21 
(21/10/2020) 

Maria e Deus (21) 
 
“… o Senhor está con-

tigo!” (Lc 1, 28). 
 
“… está contigo!” São 

Jerônimo escreve: “Aquele 
que está em toda parte está 
com Maria”. O Senhor eter-
no está com Nossa Senhora… 
a grandeza da Senhora é 
encantadora. 

Santo Agostinho escre-
ve: “Mais que contigo, Ele 
está em teu coração, se 
forma no teu seio, enche o 
teu espírito, enche o teu 
ventre”. 

O Senhor está com Ma-
ria e ela permanece em si-
lêncio e humilde… o Senhor 
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é Eterno… ela é a sua es-
crava… ela agradece com 
humildade. 



42 

FRAGMENTO 22 
(22/10/2020) 

Maria e Deus (22) 
 
“… o Senhor está con-

tigo!” (Lc 1, 28). 
 
“… está contigo!” Es-

tas palavras não têm um 
mero sentido deprecatório (o 
Senhor esteja contigo), afir-
mativo (o Senhor está con-
tigo), e em relação muito 
estreita com a Encarnação. 

Alguns importantes 
manuscritos gregos e versões 
antigas acrescentam no fim: 
“Bendita tu entre as 
mulheres”: Deus a exaltaria 
assim sobre todas as 
mulheres. Mais excelente 
que Sara, Ana, Débora, 
Raquel, Judite… pelo fato de 



43 

que só Ela tem a suprema 
dignidade de ter sido es-
colhida para se Mãe de 
Deus. 
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FRAGMENTO 23 
(23/10/2020) 

Maria e Deus (23) 
 
“… o Senhor está con-

tigo!” (Lc 1, 28). 
 
“… está contigo!” 

Entenderam alguns estas 
palavras já que a concepção 
de Cristo, como se dissera o 
anjo que estava o Senhor 
com Maria por estar com ela 
Cristo, já concebido, ou por-
que havia de ser concebido 
pouco depois. Opinam o 
primeiro São Jerônimo e São 
Bernardo de Claraval, e o 
segundo, os demais autores 
citados nas palavras ante-
riores e também Eutimio. 
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FRAGMENTO 24 
(24/10/2020) 

Maria e Deus (24) 
 
“… o Senhor está con-

tigo!” (Lc 1, 28). 
 
“… está contigo!” 

Maria Santíssima vivia no 
amor… no seu Coração não 
havia espaço para o ódio… 
Deus não só habitava nela, 
mas por ser Deus vivo e 
verdadeiro, vivia nela. 

Era encantadora a u-
nião de Maria com o Criador! 
A alma de Nossa Senhora, na 
pobre casa de Nazaré, era o 
pequeno céu do Deus Imenso. 

O Senhor está com 
Maria… Ele nunca se afastou 
de sua alma. 
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FRAGMENTO 25 
(25/10/2020) 

Maria e Deus (25) 
 
“… o Senhor está con-

tigo!” (Lc 1, 28). 
 
“… está contigo!” Não 

é um profeta que está com 
Maria… não é um estudioso 
de Jerusalém… não é um 
Imperador… um Faraó… 
um homem conhecido na 
região. Quem está com a 
Virgem Santíssima é o Deus 
Eterno… aquele que criou o 
mundo e tudo o que nele há. 

Somente a grandeza de 
Nossa Senhora pode receber 
o Deus Imenso! 
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FRAGMENTO 26 
(26/10/2020) 

Maria e Deus (26) 
 
“… o Senhor está con-

tigo!” (Lc 1, 28). 
 
“… está contigo!” 

Quem está com Maria é o 
Deus que não pode pecar… o 
Senhor que não peca está 
com a Virgem concebida sem 
pecado. O Senhor que está 
com Nossa Senhora conhecia 
a sua grandeza de alma, pois é 
o seu Criador. 

Deus está com Maria! 
O Senhor “passeia” no jar-
dim do seu Coração Ima-
culado… nele não há pecado 
nem defeito. 
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FRAGMENTO 27 
(27/10/2020) 

Maria e Deus (27) 
 
“… o Senhor está con-

tigo!” (Lc 1, 28). 
 
“… está contigo!” 

Maria vive segura… ela não 
pôs a confiança no que 
passa… mas no Eterno… 
não perdeu tempo com o 
finito, mas abriu o Coração 
para o Infinito. 

Foi concebida sem pe-
cado! O Senhor está na sua 
alma… no seu Coração… Ela 
recebeu a graça santificante 
e o perfeito uso da razão 
quando estava ainda no seio 
de Santa Ana. 

A ela se uniu uma 
grande luz divina, corres-
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pondente à graça com que 
fora enriquecida. 
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FRAGMENTO 28 
(28/10/2020) 

Maria e Deus (28) 
 
“… o Senhor está con-

tigo!” (Lc 1, 28). 
 
“… está contigo!” O 

Senhor está contigo, ó Maria 
Santíssima, cheia de graça. 
Que elogio mais glorioso 
poderia fazer da Virgem? 
Aquele a quem se pudesse 
dizer: “… achaste graça 
diante de Deus”, és agradável 
aos olhos de Deus, seria 
certamente digno de todos os 
louvores dos Anjos e dos 
homens. 

Deus está com Maria 
porque ela abriu o Coração 
para Ele… não foi egoísta! 
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FRAGMENTO 29 
(29/10/2020) 

Maria e Deus (29) 
 
“… o Senhor está con-

tigo!” (Lc 1, 28). 
 
“… está contigo!” 

Deus está com a criatura 
criada por Ele! O Senhor está 
com aquela que disse não ao 
mundo e suas máximas, para 
servir ao Senhor com o 
Coração livre… não foi um 
sim forçado. 

Deus está com Maria 
Santíssima… a Senhora que 
disse um sim generoso, cheio 
de amor e disponibilidade. 

Pode existir maior 
“notícia?” Ouvir que o 
Senhor Eterno está com a 
criatura? 
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FRAGMENTO 30 
(30/10/2020) 

Maria e Deus (30) 
 
“… o Senhor está con-

tigo!” (Lc 1, 28). 
 
“… está contigo!” 

Deus está com Maria San-
tíssima! Ela nunca pecou… 
foi concebida sem pecado… 
a sua alma não foi “inva-
dida” pelo veneno do peca-
do… o Senhor poderoso está 
com a Virgem Santíssima… 
Santa de corpo e de alma. 

Aquele que ama a Vir-
gem Maria imita o seu exem-
plo e se esforça para evitar o 
pecado. O verdadeiro filho de 
Nossa Senhora não possui 
“amizade” com o pecado. 

Deus está com aquele 
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que imita a Virgem San-
tíssima! 
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FRAGMENTO 31 
(31/10/2020) 

Maria e Deus (31) 
 

“… o Senhor está con-
tigo!” (Lc 1, 28). 

 

“… está contigo!” O 
Deus Eterno que sempre 
existiu e que sempre existirá 
está com Maria… criada por 
Ele. Verdade encantadora! 

O Deus três vezes 
Santo está com a Virgem 
Santa! Ela foi criada pelo 
Senhor e não quis outro 
amor… só o Senhor Criador 
lhe bastava… não andou 
mendigando o amor falso das 
criaturas… o Senhor do céu e 
da terra estava com ela… 
outro amor não tinha espaço 
na sua alma Santíssima. 
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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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