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FRAGMENTO 01 
(01/11/2020) 

Maria e a cruz (01) 
 

“Perto da cruz de 
Jesus, permaneciam de pé 
sua mãe...” (Jo 19, 25). 

 

“Perto da cruz…” A 
Santíssima Virgem foi esco-
lhida por Deus, mas não 
viveu aqui na terra longe da 
cruz… ela suportou com 
paciência, alegria e fé o peso 
da cruz: “Depois de Jesus, 
foi ela quem mais sofreu” 
(Santo Afonso Maria de Ligório). 

O Senhor não prome-
teu vida fácil aqui na terra 
para os seus seguidores, nem 
para sua Santa Mãe. 
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FRAGMENTO 02 
(02/11/2020) 

Maria e a cruz (02) 
 
“Perto da cruz de 

Jesus, permaneciam de pé 
sua mãe…” (Jo 19, 25). 

 

“Perto da cruz…” A 
Virgem Maria permaneceu 
perto da cruz aqui nesse 
mundo, vale de lágrimas… a 
sua vida foi um mar de 
sofrimento… ela seguiu a 
Cristo com fidelidade, valen-
tia e perseverança: “Se al-
guém quer vir após mim, 
negue-se a si mesmo, tome a 
sua cruz e siga-me” (Mt 16, 24). 

Ela suportou o peso da 
cruz… não fugiu do sofri-
mento… não viveu na mordo-
mia. Imitemos o seu exemplo! 
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Aquele que ama 
verdadeiramente a Jesus 
segue-o pelo caminho da 
cruz. 
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FRAGMENTO 03 
(03/11/2020) 

Maria e a cruz (03) 
 
“Perto da cruz de 

Jesus, permaneciam de pé 
sua mãe…” (Jo 19, 25). 

 

“Perto da cruz…” 
Nossa Senhora sempre viveu 
perto da cruz… a sua vida 
não foi fácil… passou por 
muitas dificuldades e prova-
ções… viveu em terra estran-
geira, Egito, depois de viajar 
por muitos dias pelo deserto 
sofrendo sede e passando 
fome… suportando o calor 
durante o dia e passando frio 
durante a noite. 

Maria viveu muitos 
anos no Egito sem reclamar… 
não se revoltava contra Deus; 
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mas sim, inclinava a cabeça 
diante da vontade do criador. 
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FRAGMENTO 04 
(04/11/2020) 

Maria e a cruz (04) 
 
“Perto da cruz de 

Jesus, permaneciam de pé 
sua mãe…” (Jo 19, 25). 

 

“Perto da cruz…” Em 
Mt 1, 29 diz que São José 
resolveu deixá-la… e ela não 
reclamou, mas ficou em 
silêncio. Muitos pensam que 
a Virgem Maria sofreu so-
mente no Calvário… não! 

É admirável o silêncio 
de Maria! A sua entrega per-
feita a Deus leva-a inclusiva-
mente a não defender a sua 
honra e a sua inocência. Pre-
fere que caia sobre ela a sus-
peita e a infâmia, a manifes-
tar o profundo mistério da 
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graça… abandona-se confia-
damente no amor e na pro-
vidência de Deus. 
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FRAGMENTO 05 
(05/11/2020) 

Maria e a cruz (05) 
 
“Perto da cruz de 

Jesus, permaneciam de pé 
sua mãe…” (Jo 19, 25). 

 

“Perto da cruz…” A 
Santíssima Virgem sofreu 
por amor a Deus… com sen-
timento de inteira e perfeita 
conformidade com a vontade 
de Deus. Aquela que nunca 
ofendeu a Deus não se afastou 
da cruz! 

Santo Afonso Maria de 
Ligório escreve: “Jesus e 
Maria passaram pelo mun-
do como fugitivos”. Ela so-
freu, mas não fugiu da von-
tade de Deus. 

Estamos nesse mundo 
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de passagem, como peregri-
nos… inclinemos diante da 
vontade de Deus, principal-
mente nas horas difíceis. 
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FRAGMENTO 06 
(06/11/2020) 

Maria e a cruz (06) 
 
“Perto da cruz de 

Jesus, permaneciam de pé 
sua mãe…” (Jo 19, 25). 

 

“Perto da cruz…” A 
vida de Maria foi um Calvá-
rio… um mar de sofri-
mento… nunca caminhou 
longe da cruz: “Os mártires 
sofreram consolados. Maria 
padeceu sem consolo… o 
martírio de Maria excedeu 
incomparavelmente aos dos 
mártires todos” (Santo Afonso 

Maria de Ligório). 
Aquele que segue a 

Jesus deve percorreu o ca-
minho da cruz… caminho 
percorrido por Ele e pela sua 
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Santa Mãe. 
Maria nos ensina que 

a escada do céu é “cons-
truída” com as cruzes de 
cada dia. 
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FRAGMENTO 07 
(07/11/2020) 

Maria e a cruz (07) 
 
“Perto da cruz de 

Jesus, permaneciam de pé 
sua mãe…” (Jo 19, 25). 

 

“Perto da cruz…” A 
Virgem Santíssima percorreu 
o caminho da cruz, não da 
boa vida e da mordomia… 
suportou tudo com paciên-
cia, amor e fé: “Maria é 
Rainha dos mártires” (Santo 

Afonso Maria de Ligório). 
O martírio de Nossa 

Senhora superou o de todos 
os mártires juntos… quem 
quiser seguir a Santíssima 
Virgem deve permanecer jun-
to à cruz… sem fugir para 
caminhos fáceis. 
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A devoção mariana 
consiste em imitar as suas 
virtudes, principalmente a 
sua fortaleza diante das 
cruzes. 
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FRAGMENTO 08 
(08/11/2020) 

Maria e a cruz (08) 
 
“Perto da cruz de 

Jesus, permaneciam de pé 
sua mãe…” (Jo 19, 25). 

 

“Perto da cruz…” 
Maria seguiu a Cristo Jesus 
pelo caminho da cruz… ser-
viu-o pelo caminho do sofri-
mento. 

A dor de Maria San-
tíssima nos ensina que esta-
mos aqui na terre para seguir 
a Cristo pelo caminho da 
cruz: “A dor de Maria era 
suficiente para causar-lhe a 
morte a cada instante, se 
Deus não lhe tivesse con-
servado a vida por um 
singular milagre” (Eádmero). 
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O mundo está cheio de 
falsos devotos de Maria! 
Caminham sonolentamente 
pelo caminho largo. 
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FRAGMENTO 09 
(09/11/2020) 

Maria e a cruz (09) 
 
“Perto da cruz de 

Jesus, permaneciam de pé 
sua mãe…” (Jo 19, 25). 

 

“Perto da cruz…” 
Maria, concebida sem peca-
do, nunca ofendeu a Deus e 
também nunca caminhou 
longe da cruz… o seu Co-
ração Imaculado “navegou” 
num “oceano” de dor e de 
sofrimento: “Maria, diante 
das dolorosas penas de seu 
amado Jesus, padeceu mui-
to mais do que se tivesse 
sofrido toda a sua Paixão” 
(Bem-aventurado Amadeu). 
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FRAGMENTO 10 
(10/11/2020) 

Maria e a cruz (10) 
 
“Perto da cruz de 

Jesus, permaneciam de pé 
sua mãe…” (Jo 19, 25). 

 

“Perto da cruz…” 
Nossa Senhora é forte! Ela 
disse “sim” no dia da Anun-
ciação e não “fugiu” dele… 
não retrocedeu diante das pro-
vações, dificuldades e obstá-
culos. O seu “sim” foi sin-
cero e autêntico… perseve-
rou até o fim: “Por ocasião 
do grande sacrifício do Cor-
deiro Imaculado, que mor-
ria por nós na cruz, po-
deríamos ter visto dois 
altares: um no Calvário, no 
corpo de Jesus, outro no 
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Coração de Maria. En-
quanto que o Filho sacri-
ficava seu corpo pela morte, 
Maria sacrificava sua alma 
pela compaixão” (Arnoldo de 

Chartres). 
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FRAGMENTO 11 
(11/11/2020) 

Maria e a cruz (11) 
 
“Perto da cruz de 

Jesus, permaneciam de pé 
sua mãe…” (Jo 19, 25). 

 

“Perto da cruz de 
Jesus…” A Santíssima Vir-
gem permaneceu “perto da 
cruz de Jesus”… ela con-
templou a São Dimas e 
Gestas, também crucificados 
no Calvário, mas permaneceu 
perto da cruz de Jesus… Ele é 
o Salvador! 

Maria permaneceu per-
to da cruz de Jesus, cheia de 
dores… mas não desanima-
da… não reclamou… se in-
clinou diante da vontade de 
Deus… o Senhor sabe o que 
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faz! Muitos abandonam a 
Deus nas horas difíceis… ela 
permaneceu firme! 
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FRAGMENTO 12 
(12/11/2020) 

Maria e a cruz (12) 
 
“Perto da cruz de 

Jesus, permaneciam de pé 
sua mãe…” (Jo 19, 25). 

 

“Perto da cruz de 
Jesus…” A Virgem San-
tíssima sofreu por amor a 
Deus: “Sofrer de nada vale 
se não for por amor a Deus” 
(Santo Tomás de Aquino). 

Ela não deixou Cristo 
sozinho na cruz! Sofreu con-
templando o sofrimento do 
Senhor. O verdadeiro amor 
não busca o mais fácil e 
cômodo. 

Os inimigos do Senhor 
estavam perto da cruz e a 
Santíssima Virgem não per-
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deu tempo com eles. Quem 
ama a Jesus não abre espaço 
para a maldade. 
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FRAGMENTO 13 
(13/11/2020) 

Maria e a cruz (13) 
 
“Perto da cruz de 

Jesus, permaneciam de pé 
sua mãe…” (Jo 19, 25). 

 
“Perto da cruz de 

Jesus…” Muitos estavam 
perto da cruz de Jesus… 
bons e maus: Maria Santís-
sima, Maria Madalena, João 
Evangelista… os soldados, 
judeus e outros. Não basta 
estar perto da cruz do Sal-
vador, mas é preciso amá-
lo… muitos “sofrem para a 
própria condenação” (Santo 

Agostinho). 
A Santa Maria amava a 

Cristo; enquanto que os ini-
migos odiavam o Senhor. 
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Aquele que suporta a 
cruz com paciência, amor e 
fé… caminha para o céu 
com segurança. 
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FRAGMENTO 14 
(14/11/2020) 

Maria e a cruz (14) 
 
“Perto da cruz de 

Jesus, permaneciam de pé 
sua mãe…” (Jo 19, 25). 

 
“Perto da cruz de 

Jesus…” São João Maria 
Vianney diz “que todos têm 
que sofrer”. Santo Agostinho 
diz que “bons e maus têm 
que sofrer”. Uns sofrem para 
o inferno porque não sofrem 
“perto da cruz de Jesus”; 
mas sim, sofrem cometendo o 
pecado e prejudicando o 
próximo. 

Será que os terroristas 
sofrem “perto da cruz de 
Jesus?” Não! Sofrem para a 
própria condenação… não por 
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amor a Deus e para con-
quistarem o céu. Não basta 
sofrer; mas é preciso sofrer 
por amor a Deus! 
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FRAGMENTO 15 
(15/11/2020) 

Maria e a cruz (15) 
 
“Perto da cruz de 

Jesus, permaneciam de pé 
sua mãe…” (Jo 19, 25). 

 
“Perto da cruz de 

Jesus…” Aquele que sofre 
com os olhos fixos em 
Jesus… unido ao Senhor, 
não desanima nem retrocede; 
mas sim, continua a cami-
nhada para o céu com fé, 
alegria, coragem e perseve-
rança. 

É grande sabedoria 
manter-se unido a Jesus… 
perto de sua cruz nas horas de 
provações… o Senhor sofreu 
e a nossa vida não pode ser 
diferente… somos “ovelhi-
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nhas” do Senhor, Cordeiro 
Inocente, não podemos bus-
car uma vida fácil e cômoda. 
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FRAGMENTO 16 
(16/11/2020) 

Maria e a cruz (16) 
 
“Perto da cruz de 

Jesus, permaneciam de pé 
sua mãe…” (Jo 19, 25). 

 

“… permaneciam”. 
Não somente Nossa Senhora 
permanecia perto da cruz do 
Senhor… outras pessoas 
também permaneciam perto 
do Senhor. 

O exemplo de Maria foi 
seguido por um grupo de 
pessoas piedosas. A Virgem 
Santíssima não abandonou o 
Cordeiro Inocente nas horas 
difíceis… seguiu-o até o 
fim… não se afastou do Cal-
vário… não se desesperou 
nem desanimou. Quem ama a 
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Jesus de todo o coração 
permanece sempre perto 
d’Ele. 
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FRAGMENTO 17 
(17/11/2020) 

Maria e a cruz (17) 
 
“Perto da cruz de 

Jesus, permaneciam de pé 
sua mãe…” (Jo 19, 25). 

 

“… permaneciam”. 
Nossa Senhora permaneceu 
no Calvário repetindo o 
“sim” dado no dia da Anun-
ciação… a sua fidelidade ao 
Senhor é total, não pela 
metade… o seu amor por 
Jesus é encantador… sofre, 
mas não foge do sofri-
mento… permaneceu ao lado 
do Filho… a ovelhinha não 
se afastou do Cordeiro 
Imaculado. 

Imitemos o exemplo de 
Maria Santíssima! O nosso 
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sim a Deus deve ser total… 
na alegria e na dor! 
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FRAGMENTO 18 
(18/11/2020) 

Maria e a cruz (18) 
 
“Perto da cruz de 

Jesus, permaneciam de pé 
sua mãe…” (Jo 19, 25). 

 
“… permaneciam”. A-

quele que ama a Cristo Jesus 
permanece ao seu lado nas 
horas difíceis e de provações. 

A Santíssima Virgem, 
com o Coração transpassado 
de dor, nos ensina a con-
templar Jesus diante das 
dificuldades. Ela fixou os 
olhos no Senhor e não o 
abandonou; mas sim, per-
maneceu no Calvário ao lado 
d’Ele. 

Maria é a mulher forte 
e cheia de amor pelo Senhor! 
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Não desistiu da sua missão 
por causa do sofrimento, mas 
permaneceu no Calvário. 
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FRAGMENTO 19 
(19/11/2020) 

Maria e a cruz (19) 
 
“Perto da cruz de 

Jesus, permaneciam de pé 
sua mãe…” (Jo 19, 25). 

 
“… permaneciam”. 

Muitas mães não possuem 
forças para permanecerem 
perto do filho que está en-
fermo no hospital ou em casa 
… se afastam para não vê-lo 
sofrer e morrer. 

A Virgem Maria, mu-
lher forte e valente, não se 
afastou do Calvário, não bus-
cou um lugar solitário para 
não contemplar a Cristo que 
sofria… ela permaneceu dian-
te de Cristo crucificado… 
contemplando a Face do 
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Senhor. Sigamos o seu exem-
plo! 
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FRAGMENTO 20 
(20/11/2020) 

Maria e a cruz (20) 
 

“Perto da cruz de 
Jesus, permaneciam de pé 
sua mãe…” (Jo 19, 25). 

 

“… permaneciam”. 
Nossa Senhora não perma-
neceu ociosa ao pé da cruz… 
ela permaneceu perto da cruz 
assistindo a agonia do seu 
Filho… o Coração Imaculado 
da mãe uniu-se ao Coração 
sofredor do Filho: “Aqui te-
mos a contemplar uma nova 
espécie de martírio. Trata-
se de uma mãe condenada a 
ver morrer diante de seus 
olhos, no meio de bárbaros 
tormentos, um Filho inocen-
te e diletíssimo” (Santo Afonso 

Maria de Ligório). 
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FRAGMENTO 21 
(21/11/2020) 

Maria e a cruz (21) 
 
“Perto da cruz de 

Jesus, permaneciam de pé 
sua mãe…” (Jo 19, 25). 

 
“… permaneciam”. 

Mesmo “mergulhada” num 
“oceano” de dor, Maria 
Santíssima não se afastou do 
seu Amado Jesus… quem 
ama a Nosso Senhor não o 
abandona, principalmente nas 
dificuldades: “Ó Mãe verda-
deira, ó Mãe amante, que 
nem o horror da morte pode 
separar do Filho amado!” 
(Vulgato Boaventura). 

Milhões de católicos 
“amam” a Jesus quando as 
coisas estão caminhando 
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bem… e o abandonam nas 
provações. “Amor” postiço! 



49 

FRAGMENTO 22 
(22/11/2020) 

Maria e a cruz (22) 
 
“Perto da cruz de 

Jesus, permaneciam de pé 
sua mãe…” (Jo 19, 25). 

 
“… permaneciam”. 

Nossa Senhora permaneceu 
perto da cruz de Jesus Cristo. 
Santo Afonso Maria de Li-
gório diz: “Ó meu Deus, que 
doloroso espetáculo!” Jesus 
Cristo, Deus Bendito, agoni-
zava na cruz… e sua San-
tíssima Mãe permanecia perto 
da cruz… a Mãe agonizava 
também, toda compadecida 
das penas do Filho. 

No Coração de Nossa 
Senhora aprendemos a su-
portar as dificuldades sem 
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retroceder… aquele que não 
persevera no caminho da 
cruz corre risco de se perder 
eternamente. 
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FRAGMENTO 23 
(23/11/2020) 

Maria e a cruz (23) 
 
“Perto da cruz de 

Jesus, permaneciam de pé 
sua mãe…” (Jo 19, 25). 

 

“… de pé sua mãe”. A 
Santíssima Virgem permane-
ceu de pé perto da cruz de 
Jesus… de pé, não prostrada 
por terra… desmaiada… 
desesperada… cheia de 
revolta… mas sim, de pé. 

Deus não ofereceu para 
Nossa Senhora uma vida fácil 
e cômoda; mas sim, uma vida 
de cruzes… e ela não o 
“decepcionou”. 

Olhemos para a Vir-
gem Maria e imitemos a sua 
fortaleza! 
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FRAGMENTO 24 
(24/11/2020) 

Maria e a cruz (24) 
 
“Perto da cruz de 

Jesus, permaneciam de pé 
sua mãe…” (Jo 19, 25). 

 
“… de pé sua mãe”. 

Aquele que ama Cristo não 
foge da cruz… mas per-
manece de pé diante dela, 
longe do desânimo e do 
desespero. 

Maria, de pé, olhava 
para o Filho na cruz… per-
maneceu unida ao Senhor do 
céu e da terra: “Maria ao pé 
da cruz é nossa mãe espi-
ritual” (Santo Afonso Maria de Li-

gório). Essa boa mãe nos ensina 
como devemos nos comportar 
nas tribulações, provações e 
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dificuldades. 
O silêncio de Maria 

diante da cruz é encantador! 
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FRAGMENTO 25 
(25/11/2020) 

Maria e a cruz (25) 
 

“Perto da cruz de 
Jesus, permaneciam de pé 
sua mãe…” (Jo 19, 25). 

 

“… de pé sua mãe”. 
Maria não desceu do Calvá-
rio… naquele Santo Monte 
estava seu Filho crucifica-
do… quem está com Jesus 
sofre com paciência, fé e 
perseverança: “O Calvário é 
o Monte dos amantes” (São 

Francisco de Sales). 
Nossa Senhora nos en-

sina a suportar com fortaleza 
as provações de cada dia… 
quem abandona a cruz não 
ama verdadeiramente a 
Jesus Cristo. 
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FRAGMENTO 26 
(26/11/2020) 

Maria e a cruz (26) 
 

“Perto da cruz de 
Jesus, permaneciam de pé 
sua mãe…” (Jo 19, 25). 

 

“… de pé sua mãe”. 
Maria Santíssima… mulher 
fiel! Disse “sim” na “Anun-
ciação” e agora no Calvário 
repete o “sim”, não com os 
lábios, mas com a vida… não 
abandonou a sua missão, não 
voltou as costas para Jesus 
Cristo, alegria do seu Coração 
Puríssimo. 

Quem ama a Deus de 
todo o coração não o aban-
dona! 

O nosso “sim” a Deus 
deve ser total… não somente 
nas horas fáceis. 
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FRAGMENTO 27 
(27/11/2020) 

Maria e a cruz (27) 
 
“Perto da cruz de 

Jesus, permaneciam de pé 
sua mãe…” (Jo 19, 25). 

 
“… de pé sua mãe”. 

Nossa Senhora permaneceu 
em silêncio no Calvário… 
mas o seu Coração, cheio de 
amor, não se calou: “… se os 
lábios guardavam silêncio, 
não o guardava contudo o 
coração” (Santo Afonso Maria de 

Ligório). A Santíssima Virgem 
não cessava de oferecer à 
Divina Justiça a vida do Filho 
pela nossa salvação. O ócio e 
a frieza não encontraram 
espaço no Coração Amável 
de Maria. 
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FRAGMENTO 28 
(28/11/2020) 

Maria e a cruz (28) 
 

“Perto da cruz de 
Jesus, permaneciam de pé 
sua mãe…” (Jo 19, 25). 

 

“… de pé sua mãe”. A 
Virgem permaneceu de pé 
perto da cruz do seu Filho… 
o desespero não encontrou es-
paço no seu zeloso Coração… 
ela sofria e amava: “… por 
suas dores, Maria coopera-
va para nossa eterna sal-
vação” (Santo Afonso Maria de 

Ligório). 
Imitemos o exemplo de 

Nossa Senhora, mulher for-
te! Suportemos as privações 
de cada dia por amor a Deus e 
pela salvação das almas. 
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FRAGMENTO 29 
(29/11/2020) 

Maria e a cruz (29) 
 
“Perto da cruz de 

Jesus, permaneciam de pé 
sua mãe…” (Jo 19, 25). 

 

“… de pé sua mãe”. A 
“tempestade” do sofrimento 
de Jesus não desanimou a sua 
Mãe… não a derrubou por 
terra… ela, Virgem fiel, per-
maneceu de pé no Calvário… 
com o Coração cheio de 
amor, força e perseverança. 

Quando o desânimo 
“bater” na porta do nosso 
coração, devemos nos apoiar 
em Jesus e na Virgem San-
tíssima… e a nossa perse-
verança será total. 
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FRAGMENTO 30 
(30/11/2020) 

Maria e a cruz (30) 
 

“Perto da cruz de 
Jesus, permaneciam de pé 
sua mãe…” (Jo 19, 25). 

 

“… de pé sua mãe”. 
Maria Santíssima permaneceu 
de pé perto da cruz e só se 
inclinou para receber em seus 
braços o Filho morto… sem 
vida… não deixou que o Cor-
po do Salvador tocasse o 
chão. 

O amor de Maria por 
Jesus Cristo é encantador! 
Cuidou do Senhor durante 
toda a sua vida aqui nesse 
mundo… da manjedoura até 
a cruz… da gruta até o 
Calvário. 
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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 
 
CNPJ do Instituto: 04.061.773/0001-39 
 
 

 
 
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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