
1 

 

  



2 

  



3 

 

 

 

 

 

Partículas 01 
(sobre a Paixão do Senhor) 

 
Pedro nega 

a Jesus Cristo 
 

 
 
 
 

Pe. Divino Antônio Lopes FP(C) 
 
 
 
 
 
 

1.ª Edição 
2020 

  



4 

Copyright © 2020, by: Pe. Divino 
Antônio Lopes FP(C) 
 

DIREITOS RESERVADOS – É 
proibida a reprodução total ou parcial 
desta obra, de qualquer forma ou por 
qualquer meio sem a autorização prévia e 
por escrito do autor. A violação dos 
Direitos Autorais (Lei n.º 9610/98) é 
crime estabelecido pelo artigo 48 do 
Código Penal. 
 

Capa: 
Ir. Gabriel do Santíssimo Crucifixo FP(C) 

 

Impressão e acabamento: 
Gráfica e Editora Arco Íris Ltda. 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na 
Publicação (CIP) 

 
Lopes, Divino Antônio. 
Partículas 01 – Pedro nega a Jesus Cristo 
– 1. Ed. – Anápolis: Gráfica e Editora 
Arco Íris Ltda., 2020. 
97-p. 
ISBN - ………….. 
1. Religião. 1. Título. 
 
 

Impresso no Brasil 
Printed in Brazil 

2020 
  



5 

INSTITUTO MISSIONÁRIO 
DOS FILHOS E FILHAS DA 

PAIXÃO DE NOSSO SENHOR 
JESUS CRISTO E DAS DORES 

DE MARIA SANTÍSSIMA 
 
 
 

Partículas 01 
(sobre a Paixão do Senhor) 

 
 

Pedro nega 
a Jesus Cristo 

 

 
 

Pe. Divino Antônio Lopes FP(C) 
 
 
 

Anápolis, 10 de maio de 2020 

 
 
 

1.ª Edição 
2020 

  



6 

ATENÇÃO! Este livro não pode ser 
reproduzido sob nenhuma forma sem 
autorização por escrito do Autor. 
Adquirindo este livro você está ajudando 
na formação e alimentação de centenas de 
crianças pobres no Brasil, Bolívia, 
Paraguai, Uruguai, Argentina, Peru, 
Chile, Colômbia, Equador e Venezuela. 
 

 
 

Para adquirir exemplares deste livro, entre 
em contato conosco em um dos endereços 

abaixo. 
 
 

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


7 

Partículas 01 
(sobre a Paixão do Senhor) 

 
Pedro nega 

a Jesus Cristo 
 

Texto extraído das 

Meditações do Pe. Divino 

Antônio Lopes FP(C), 

Fundador do Instituto 

Missionário dos Filhos e 

Filhas da Paixão de 

Nosso Senhor Jesus 

Cristo e das Dores de 

Maria Santíssima e do 

Movimento Missionário 

Lanceiros de Lanciano. 

  



8 

Índice 

FRAGMENTO 01 .............................. 11 

PARTÍCULA 02 ................................. 13 

PARTÍCULA 03 ................................. 16 

PARTÍCULA 04 ................................. 19 

PARTÍCULA 05 ................................. 22 

PARTÍCULA 06 ................................. 25 

PARTÍCULA 07 ................................. 27 

PARTÍCULA 08 ................................. 30 

PARTÍCULA 09 ................................. 33 

PARTÍCULA 10 ................................. 36 

PARTÍCULA 11 ................................. 38 

PARTÍCULA 12 ................................. 41 

PARTÍCULA 13 ................................. 43 

PARTÍCULA 14 ................................. 46 

PARTÍCULA 15 ................................. 49 

PARTÍCULA 16 ................................. 52 

PARTÍCULA 17 ................................. 55 

PARTÍCULA 18 ................................. 58 



9 

PARTÍCULA 19 ................................. 61 

PARTÍCULA 20 ................................. 64 

PARTÍCULA 21 ................................. 67 

PARTÍCULA 22 ................................. 70 

PARTÍCULA 23 ................................. 73 

PARTÍCULA 24 ................................. 76 

PARTÍCULA 25 ................................. 79 

PARTÍCULA 26 ................................. 81 

PARTÍCULA 27 ................................. 83 

PARTÍCULA 28 ................................. 86 

PARTÍCULA 29 ................................. 89 

PARTÍCULA 30 ................................. 92 

 



10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



11 

FRAGMENTO 01 
(01/04/2020) 

Pedro nega 
a Jesus Cristo (01) 

 

“Não conheço o ho-
mem!” (Mt 26, 74)

. 

 

São Pedro, o Apóstolo 
que foi escolhido por Jesus 
Cristo, Luz do mundo… que 
foi chamado pelo nome: 
“Chamou os doze discípu-
los… primeiro, Simão, tam-
bém chamado Pedro” (Mt 10, 

1-2), negou vergonhosamente 
o seu Senhor cometendo um 
gravíssimo pecado. 

São Pedro viveu por três 
anos na companhia de Nosso 
Senhor: caminhou com o 
Senhor, ouviu suas pregações, 
presenciou vários milagres, 
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conversou com Jesus… e 
agora diz que não o 
conhecia? Espantosa covar-
dia! Grande mentira! 

Peçamos ao Senhor a 
graça de não o negarmos 
diante das dificuldades! Sem 
a ajuda do alto naufragaremos 
numa “gota” d’água, porque 
somos fracos, vacilantes e 
covardes. 

Hoje, infelizmente, mi-
lhões de católicos dizem não 
conhecer a Jesus Cristo… 
principalmente quando sur-
gem perseguições. 

É muito fácil e cômodo 
seguir a Cristo Jesus quando o 
“mar” está calmo. O Senhor 
quer que o sigamos sempre, 
principalmente quando o 
“mar” está agitado e quando 
“ondas” violentas sacodem a 
“barca” da nossa vida. 
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PARTÍCULA 02 
(02/04/2020) 

Pedro nega 
a Jesus Cristo (02) 

 
“Não conheço o ho-

mem!” (Mt 26, 74)
. 

 
São Pedro, o escolhido 

por Jesus para segui-lo na 
bonança e nas dificuldades, 
disse que não o conhecia… 
não suportou o peso da 
“pressão” e voltou as costas 
para o Mestre que ensinou-lhe 
a fidelidade também nas 
horas difíceis e de persegui-
ções: “Pedro sentindo-se 
acuado no meio de toda 
aquele gente, cheio de medo 
de uma simples criada, ne-
gou diante de todos ser um 
discípulo e disse: ‘Não o 
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sou’ (Jo 18, 17); ‘Mulher, 
não o conheço’ (Lc 22, 57); 
‘Não sei o que dizes’ (Mt 26, 
7)” (Pe. Luís de la Palma). 

Deus quer que sejamos 
fiéis em todas as situações, 
principalmente quando sopra-
rem os “ventos” das críticas, 
zombarias e perseguições 
contra a “barca” da nossa 
vida. Nesses momentos de 
provações devemos dizer a 
todos com voz forte que 
conhecemos a Cristo, que o 
seguimos, que o adoramos… 
e que Ele é o nosso Deus e 
melhor amigo. 

Não podemos nos intimi-
dar nem nos esconder diante 
do “interrogatório” dos ini-
migos do Senhor que morreu 
na cruz para nos salvar! 

Aquele que nega conhecer 
a Cristo nos momentos 
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difíceis, não pode ser seu 
verdadeiro seguidor: “Aquele 
que me negar diante dos 
homens, eu também o 
negarei diante do meu Pai 
que está nos céus” (Mt 10, 33). 
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PARTÍCULA 03 
(03/04/2020) 

Pedro nega 
a Jesus Cristo (03) 
 

“Não conheço o ho-
mem!” (Mt 26, 74)

. 

 
Nosso Senhor estava 

“mergulhado” num “ocea-
no” de sofrimento! A cada 
momento aumentava a sua 
dor. Agora, Pedro, um dos 
apóstolos mais querido, 
jurava não conhecê-lo. Jesus 
o tinha avisado que o negaria, 
não uma vez, mas três vezes. 

O Pe. Luís de la Palma 
escreve: “A primeira nega-
ção foi pouco depois da 
meia-noite. Os servos e os 
guardas ascenderam um 
fogo, porque fazia frio, e se 
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aqueciam. Com eles estava 
também Pedro, de pé, 
aquecendo-se (Jo 18, 18). 
Ele que tinha entrado, 
porque João conhecia a 
porteira, estava no átrio 
fugindo do frio, quando a 
porteira o interrogou; Pe-
dro negou e saiu, o galo 
cantou pela primeira vez”. 

Jesus Cristo, Cordeiro 
Inocente, sofria humilhações 
e também com o frio, 
principalmente com o cora-
ção gélido, indiferente e 
malévolo dos homens. En-
quanto o Senhor sofria, Pedro 
aquecia o seu coração frio na 
fogueira acesa pelos servos e 
guardas. 

Infeliz do católico que 
busca refrigério, vida cômoda 
e conforto… enquanto o 
Salvador da humanidade é 
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terrívelmente atacado. Não 
podemos cruzar os braços 
diante dos insultos contra 
Nosso Senhor! 
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PARTÍCULA 04 
(04/04/2020) 

Pedro nega 
a Jesus Cristo (04) 

 
“Não conheço o ho-

mem!” (Mt 26, 74)
. 

 
São Pedro não negou a 

Jesus diante de um tribunal 
formado por pessoas cultas, 
preparadas e inteligentes; 
mas sim, o negou diante de 
uma senhora, porteira, sim-
ples: “Não sou” (Jo 18, 17), isto 
é, não sou discípulo desse 
homem, não sou o seu 
seguidor… não o conheço, 
não sei de onde ele veio, não 
conheço a sua doutrina. 
Grande covardia! 

São Pedro tremeu diante 
das palavras de uma porteira. 
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Antes, ele havia dito ao 
Salvador: “Mesmo que tiver 
de morrer contigo, não te 
negarei” (Mt 26, 35). Será que 
São Pedro se esqueceu dessas 
palavras? 

São João Crisóstomo es-
creve: “Disse-lhe a porteira: 
não é você um dos discí-
pulos deste homem? Ele 
disse: ‘Não sou’. Pedro, o 
que você está dizendo? Você 
não disse antes que daria a 
vida pelo Senhor? (Mt 26, 
35). O que está acontecendo 
com você que não pode 
suportar a pergunta de uma 
porteira? Não era um sol-
dado que está te interrogan-
do; mas sim, uma simples 
porteira”. 

Milhões de católicos ne-
gam a Jesus Cristo diante de 
cultos e ignorantes… são 
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caniços agitados pelo vento… 
se curvam diante de qualquer 
sopro. São soldados fracos e 
anêmicos! 
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PARTÍCULA 05 
(05/04/2020) 

Pedro nega 
a Jesus Cristo (05) 

 
“Não conheço o ho-

mem!” (Mt 26, 74)
. 

 
Por que São Pedro negou 

o Senhor que o chamou pelo 
nome? A criada não disse que 
ele era seguidor de um 
bandido, malfeitor, ladrão e 
assassino. Por que tanto me-
do? Por que tanta covardia? A 
criada disse: “Também tu es-
tavas com Jesus, o Galileu!” 
(Mt 26, 69). São Pedro disse para 
a criada: “Não sei o que 
dizes” (Mt 26, 70). Negou aber-
tamente conhecer a Jesus… 
ele não quis pronunciar o 
nome do Senhor. 
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A criada que não havia 
seguido o Senhor de perto na 
sua vida pública pronunciou o 
seu nome; enquanto Pedro 
que o seguiu não quis 
pronunciá-lo. 

Infeliz da pessoa que nega 
a Cristo Jesus… que diz não 
conhecê-lo por medo das crí-
ticas e perseguições. 

Milhões de católicos ba-
tizados e crismados tremem 
diante da pergunta: Que dirão 
os homens? Eis o fantasma 
que “intimida muitos católi-
cos e os retrai da igreja, da 
frequência dos sacramentos 
e do exercício da virtude” 
(Pe. Alexandrino Monteiro). 

Aquele que ama a Jesus 
de todo o coração pisa o res-
peito humano com coragem e 
valentia… não recua diante 
dos “ventos” contrários; mas 
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caminha com firmeza pela 
via da verdade que liberta. 
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PARTÍCULA 06 
(06/04/2020) 

Pedro nega 
a Jesus Cristo (06) 

 
“Não conheço o ho-

mem!” (Mt 26, 74)
. 

 
O mau exemplo dado por 

São Pedro é grande e 
destruidor! Ele disse: “Não 
conheço o homem!” (Mt 26, 74), 
isto é, não conheço aquele 
Senhor que me chamou pelo 
nome, que fez muitos mila-
gres, que ressuscitou os mor-
tos, que multiplicou os pães e 
peixes… que transformou a 
água em vinho… que pregou 
durante três anos a Boa-Nova, 
que deu saúde aos enfermos, 
que expulsou demônios… e 
outros. São Pedro era cego? 
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Não! Era maluco? Não! 
Fixemos os olhos nessa 

atitude de São Pedro para não 
cairmos em tamanha covardia 
e desgraça! 

O mau exemplo dado por 
São Pedro, negando o Mestre, 
não serviu para edificar a 
criada e as outras pessoas que 
estavam próximas dele. Se 
existia uma “chama” no 
coração daquelas pessoas, 
foi apagada com o péssimo 
exemplo de Pedro! 

O bom exemplo arrasta 
multidões para o caminho da 
luz; enquanto que o mau 
exemplo arrasta milhões de 
pessoas para a perdição 
eterna. 
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PARTÍCULA 07 
(07/04/2020) 

Pedro nega 
a Jesus Cristo (07) 

 
“Não conheço o ho-

mem!” (Mt 26, 74)
. 

 
Em Mt 26, 69 diz que 

uma criada se aproximou de 
São Pedro. Essa mulher, com 
certeza, não seguia a Jesus… 
nem o conhecia… apenas 
tinha ouvido falar d’Ele e das 
grandes obras realizadas pelo 
Senhor. Não foi um homem a 
se aproximar de São Pedro; 
mas sim, uma mulher. Ela 
não se intimidou diante do 
Apóstolo: “Por que o pri-
meiro a se aproximar do 
Apóstolo foi uma mulher e 
não um homem, sendo que 
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havia muitos por perto?” 
(Rábano). 

A criada se aproximou 
por curiosidade ou para testar 
a Pedro? Ela só perguntou 
para São Pedro quando teve 
certeza quem ele era: “A 
princípio a criada se calou, 
porque não tinha certeza 
que era o Apóstolo Pedro… 
depois que o olhou demora-
damente e por várias vezes 
o reconheceu” (Pe. Juan de 

Maldonado). 
As pessoas do mundo… 

que vivem nas trevas do erro 
e do pecado, são atrevidas e 
gostam de interrogar, provo-
car e desafiar as pessoas que 
seguem a Cristo Jesus, Luz do 
mundo. 

Quem segue a Jesus deve 
estar sempre preparado para 
responder com sabedoria e 
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prudência as perguntas dos 
inimigos do bem: “Não te 
envergonhes de confessar o 
excelso Verbo de Deus, o 
poder de Deus, a sabedoria 
de Deus” (Santo Agostinho). 
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PARTÍCULA 08 
(08/04/2020) 

Pedro nega 
a Jesus Cristo (08) 

 
“Não conheço o ho-

mem!” (Mt 26, 74)
. 

 
São Pedro estava sentado 

enquanto Jesus Cristo, o Man-
so Cordeiro, sofria: “Pedro 
estava sentado fora, no 
pátrio” (Mt 26, 69). 

O que São Pedro fazia 
sentado do lado de fora? São 
Jerônimo escreve: “Estava 
sentado fora para ver o 
preso sair”. 

Momentos antes, Pedro 
havia lutado e cortado a 
orelha de Malco para defen-
der o Salvador (Mt 26, 51); e, 
agora, permanece sentado do 
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lado de fora… em silêncio, 
sabendo que Jesus Cristo 
estava sofrendo nas mãos dos 
inimigos. 

São Pedro estava com 
medo? O Apóstolo estava evi-
tando ser reconhecido pelos 
inimigos? Não queria ser 
preso? São Jerônimo escreve: 
“(Pedro) não se aproximava 
de Jesus, para que os 
criados não suspeitassem 
dele”. 

Milhões de católicos que 
afirmam seguir a Jesus Cristo 
permanecem do “lado de fo-
ra”, enquanto o Senhor e a 
sua Santa Igreja são persegui-
dos pelos inimigos. Permane-
cem às “margens” da batalha, 
de braços cruzados e sentados 
na “poltro-na” do comodis-
mo; e assim, os inimigos se 
agigantam: “Nada tanto afoi-
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ta a audácia dos maus, 
como a pusilanimidade dos 
bons” (Leão XIII, “Sapientiae Chris-

tianae”, 18). 
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PARTÍCULA 09 
(09/04/2020) 

Pedro nega 
a Jesus Cristo (09) 

 
“Não conheço o ho-

mem!” (Mt 26, 74)
. 

 

São Pedro passou rapida-
mente da luz para as trevas… 
de seguidor do Senhor para 
negador. No Getsêmani lutou 
para proteger o Mestre… e 
agora o nega covardemente: 
“Não sei o que dizes” (Mt 26, 

70). 
O coração do homem 

pode mudar em pouco tempo: 
“É um abismo o coração de 
cada homem” (Sl 63, 7). Está 
claro que não podemos des-
prezar a Deus para nos apoiar 
nas criaturas que são falsas e 
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perigosas. 
Aquele que ama apaixo-

nadamente a Deus e que 
caminha na sua presença, não 
o abandona nas horas difíceis 
e de provações. 

Quando alguém nos in-
terrogar se somos seguidores 
de Jesus Cristo… se o servi-
mos… se somos seus es-
cravos… como a criada in-
terrogou a Pedro, devemos 
nos encher de alegria, con-
vicção e valentia e dizer: sim, 
somos seguidores, servos e 
adoradores do Senhor que 
morreu na cruz para nos 
salvar… servimos a Cristo 
com alegria, amor e gene-
rosidade… estamos prontos a 
derramar até a última gota 
de sangue para defender o 
Senhor que deu a vida para 
nos salvar. 
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Aquele que ama a Jesus 
de todo o coração, não treme 
diante dos mundanos que 
servem ao demônio. 
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PARTÍCULA 10 
(10/04/2020) 

Pedro nega 
a Jesus Cristo (10) 

 
“Não conheço o ho-

mem!” (Mt 26, 74)
. 

 
A criada, mulher simples, 

aproximou-se de Pedro e 
disse-lhe: “Também tu esta-
vas com Jesus, o Galileu!” 
(Mt 26, 69). Ela não disse aos 
gritos, mas falou para São 
Pedro… parece que foi so-
mente para ele ouvir. Mas, 
Pedro, assustado e amedron-
tado, falou para todos ouvi-
rem: “Ele, porém, negou di-
ante de todos, dizendo: ‘Não 
sei o que dizes’” (Mt 26, 70). 

Por que São Pedro não 
disse somente para a mulher, 
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sendo que ela estava perto 
dele? Por que ele quis que 
todos ficassem sabendo dessa 
sua terrível “fraqueza?” 

Feliz da pessoa que usa de 
prudência ao falar! 

Muitas pessoas acuadas 
pelo medo, dizem “coisas” no 
momento errado e para 
pessoas que não deveriam 
ouvi-las. 

São Pedro não usou de 
prudência ao falar… ele disse 
a todos somente o que a 
criada deveria ouvir. 

Quando somos interroga-
dos sobre um assunto que 
“agita” o nosso coração, é 
melhor calarmos do que jo-
gar palavras ao vento. 
Muitas pessoas são “laça-
das” pelas próprias palavras 
ditas imprudentemente. 
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PARTÍCULA 11 
(11/04/2020) 

Pedro nega 
a Jesus Cristo (11) 

 
“Não conheço o ho-

mem!” (Mt 26, 74)
. 

 
Em Mc 14, 66-68 diz: 

“Quando Pedro estava em-
baixo, no pátio, chegou uma 
das criadas do Sumo Sacer-
dote. E, vendo a Pedro que 
se aquecia, fitou-o e disse: 
‘Também tu estavas com 
Jesus Nazareno’. Ele, po-
rém, negou, dizendo: ‘Não 
sei nem compreendo o que 
dizes’”. 

A criada não falou numa 
língua desconhecida… e, São 
Pedro, “dominado” pelo me-
do, fraqueza e covardia disse 
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a ela: “Não sei nem com-
preendo o que dizes” (Mc 14, 

68). Ele negou abertamente o 
Senhor! O Apóstolo Pedro 
havia seguido a Jesus por três 
anos, e, agora, o nega ver-
gonhosamente e com frieza. 

Pseudo-Jerônimo escreve: 
“Pedro, sem o Espírito, ce-
deu diante da criada; com o 
Espírito, não cedeu nem aos 
príncipes nem aos reis”. 

Feliz do católico que im-
plora ao Espírito Santo o dom 
da fortaleza nas horas difíceis 
e de provações: “Se deixar-
mos que o Paráclito tome 
posse da nossa vida, a nossa 
segurança não terá limites” 
(Pe. Francisco Fernández Carvajal). 

O dom da fortaleza pro-
duz na alma dócil ao Espírito 
Santo uma ânsia sempre cres-
cente de santidade, que não 
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esmorece perante os obstá-
culos e dificuldades. 

 



41 

PARTÍCULA 12 
(12/04/2020) 

Pedro nega 
a Jesus Cristo (12) 

 

“Não conheço o ho-
mem!” (Mt 26, 74)

. 
 

São Pedro quis ficar bem 
perto do fogo para se aquecer: 
“Tendo eles acendido uma 
fogueira no meio do pátio, 
sentaram-se ao redor, e 
Pedro sentou-se no meio 
deles” (Lc 22, 55). Uma criada 
perguntou a Pedro se ele era 
um discípulo do Senhor, e ele 
disse: “Mulher, eu não o 
conheço” (Lc 22, 57). 

Nosso Senhor fora preso e 
o amor de São Pedro por Ele 
se esfriou… ele se distanciou 
do melhor amigo, Jesus 
Cristo. Então Pedro se apro-
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ximou do fogo para se 
aquecer, porque o seu coração 
estava frio do verdadeiro 
amor: “São Pedro se apro-
ximou do fogo para se 
aquecer porque, uma ver 
preso o Senhor, o calor do 
afeto de São Pedro se 
esfriou” (Santo Ambrósio). 

Aquele que se afasta do 
amor do Coração de Jesus, 
fogo ardente de caridade, bus-
ca inutilmente o “calor” das 
paixões desse mundo. O mun-
do e suas máximas não po-
dem aquecer um coração 
criado para as coisas do alto. 

São Pedro ficou perto do 
fogo e no meio das pessoas 
ali presentes (Lc 22, 55), e o 
seu coração permaneceu frio, 
porque as criaturas não po-
dem aquecer verdadeiramente 
o nosso coração. 
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PARTÍCULA 13 
(13/04/2020) 

Pedro nega 
a Jesus Cristo (13) 

 
“Não conheço o ho-

mem!” (Mt 26, 74)
. 

 
Em Lc 22, 55 diz que São 

Pedro sentou-se no meio 
daqueles que não seguiam a 
Cristo Jesus: “Tendo eles 
acendido uma fogueira no 
meio do pátio, sentaram-se 
ao redor, e Pedro sentou-se 
no meio deles”. 

Será que Pedro estava 
buscando apoio, força e pro-
teção entre os homens? Ele 
não sentou-se ao redor da 
fogueira, junto com as outras 
pessoas; mas sim, sentou-se 
no meio deles… parece que 
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estava buscando o amparo nas 
criaturas fracas e falsas. 

Quando uma pessoa aban-
dona a amizade de Cristo 
Jesus, Luz do mundo… quan-
do deixa de caminhar na sua 
presença… entra pelo ca-
minho da escuridão, torna-se 
fraca… e busca apoio e pro-
teção nas criaturas. 

São Pedro não foi pro-
tegido nem fortalecido por 
aquele grupo de pessoas… 
mesmo estando no meio… no 
“centro”. Quando uma criada 
o encarou e o interrogou 
sobre Jesus Cristo, ele o 
negou vergonhosamente: 
“Mulher, eu não o conheço” 
(Lc 22, 57). 

Está claro que somente 
Deus pode nos fortalecer nas 
horas difíceis e de provações. 
Infeliz da pessoa que des-
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preza a Cristo para se apoiar 
na fraqueza dos homens. 

Aquele que se apoia em 
Jesus jamais será abandona-
do! 
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PARTÍCULA 14 
(14/04/2020) 

Pedro nega 
a Jesus Cristo (14) 

 
“Não conheço o ho-

mem!” (Mt 26, 74)
. 

 
Em Jo 18, 17 diz que uma 

criada que guardava a porta 
diz a Pedro: “Não és, tu 
também, um dos discípulos 
deste homem?’ Respondeu 
ele: ‘Não sou”. 

Quando São Pedro disse: 
“Não sou”, isto é, não sou 
Apóstolo de Jesus… não sou 
cristão… a sua “casa” espi-
ritual começou a ruir: “São 
Pedro não somente nega a 
Jesus Cristo, mas também 
nega a si mesmo, dizendo 
não ser cristão… negou a 
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Cristo quando disse não ser 
seu discípulo… e assim 
negou ser cristão” (Santo 

Agostinho, ut supra). 
Aquele que nega conhecer 

a Cristo Jesus, nosso Sal-
vador… o Senhor que morreu 
na cruz para nos salvar, 
caminha na escuridão… longe 
da Luz Eterna. 

Quem diz não conhecer a 
Cristo não pode ser cristão: 
“Verdadeiro cristão é aque-
le que é batizado, crê e 
professa a doutrina cristã e 
obedece aos legítimos Pasto-
res da Igreja” (São Pio X). 

Quando São Pedro disse: 
“Não sou”… negou conhecer 
a Jesus… negou o Senhor que 
o chamou pelo nome… negou 
ser Apóstolo d’Ele… de ser 
testemunha da vida do 
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Senhor… disse não conhecer 
a Deus. 

Aquele que diz não 
conhecer a Jesus não pode ser 
feliz… porque volta as costas 
para a fonte da verdadeira 
alegria. 
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PARTÍCULA 15 
(15/04/2020) 

Pedro nega 
a Jesus Cristo (15) 

 
“Não conheço o ho-

mem!” (Mt 26, 74)
. 

 
Em Lc 22, 58 diz: “Pouco 

depois, um outro, tendo-o 
visto, afirmou: ‘Tu também 
és um deles!’ Mas Pedro de-
clarou; ‘Homem, não sou’”. 

São Pedro já havia negado 
o Senhor diante de uma mu-
lher; agora o nega diante de 
um homem: “Homem, não 
sou”. 

Como Pedro teve a ou-
sadia de negar o Senhor que o 
escolhera e que o chamou 
pelo nome? Não conhece a 
Jesus Cristo? Então, Pedro, 
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quem foi aquele que o cha-
mou pelo nome, como está 
em Mt 10, 2? “Estes são os 
nomes dos doze apóstolos: 
primeiro, Simão, também 
chamado Pedro”. Pedro, não 
foi para Jesus Cristo que você 
disse essas palavras? “Se-
nhor, a quem iremos? Tens 
palavras de vida eterna e 
nós cremos e reconhecemos 
que tu és o Santo de Deus” 
(Jo 6, 68). 

Devemos implorar com 
humildade para que o Senhor 
não nos deixe cair na desgra-
ça de negá-lo nas horas difí-
ceis. São Filipe Neri dizia: 
“Jesus, se o Senhor não me 
sustentar, eu te trairei”. 

Nas horas de provações, 
não devemos nos apoiar nas 
criaturas… elas são falsas e 
fracas; devemos nos apoiar 
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em Deus que é forte e 
sustenta os seus amigos nas 
horas difíceis. 
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PARTÍCULA 16 
(16/04/2020) 

Pedro nega 
a Jesus Cristo (16) 

 
“Não conheço o ho-

mem!” (Mt 26, 74)
. 

 
Em Mt 26, 74 diz: “Então 

ele começou a praguejar e a 
jurar, dizendo: ‘Não conhe-
ço o homem!” 

São Pedro, antes de dizer 
que não conhecia a Jesus 
Cristo: “Não conheço o ho-
mem!” (Mt 26, 74), praguejou e 
jurou; isto é, todos deveriam 
acreditar em suas palavras… 
ele não “conhecia” a Jesus; 
essa era a sua intenção: “A fé 
de Pedro em Jesus Cristo 
sofre a grande prova” (Edições 

Theologica). 
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A atitude de São Pedro 
diante das pessoas foi triste, 
escandalosa e covarde… vol-
tou as costas para o Senhor 
que o havia chamado pelo 
nome. 

Milhões de pessoas que 
afirmam ser seguidoras de 
Jesus Cristo o negam vergo-
nhosamente quando são colo-
cadas à prova. Abandonam 
com facilidade o caminho da 
luz e se enveredam pelo ca-
minho da escuridão… deixam 
de amar o Salvador e se 
inclinam diante das criaturas 
fracas e covardes. 

São Pedro deveria ter dito 
àquele homem e a todos que 
estavam ali presentes: sim, eu 
conheço esse Senhor… eu o 
segui durante três anos e não 
encontrei nenhum defeito 
n’Ele. 
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São Policarpo disse ao 
Imperador: “Sim, sou Poli-
carpo. Oitenta e seis anos 
sirvo a Jesus e ele nunca me 
fez mal algum; como pode-
ria injuriá-lo? Sou cristão e 
não abandonarei a Cristo”. 

É grande loucura negar o 
Senhor que nos ama com 
amor infinito. 
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PARTÍCULA 17 
(17/04/2020) 

Pedro nega 
a Jesus Cristo (17) 

 
“Não conheço o ho-

mem!” (Mt 26, 74)
. 

 
Em Mt 26, 70 diz que 

Pedro negou o Senhor diante 
de todos… falou abertamente 
diante de todos: “Não sei o 
que dizes”. A “rocha” come-
çou a se esfacelar, arruinar e 
desfazer-se. 

São Pedro deixou passar 
uma grande oportunidade de 
dizer a todos, naquela noite 
fria, que Jesus Cristo é o 
“fogo” amoroso que aquece 
os corações gélidos e indife-
rentes… que o Inocente e 
Manso Cordeiro perdoa os 
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“cabritos” arrependidos… 
que Ele não veio para con-
denar, mas para salvar… que 
o Senhor é Deus, não uma 
criatura pecadora. 

Quando alguém nos per-
guntar se somos seguidores 
de Jesus Cristo, devemos di-
zer como os santos disseram 
diante dos inimigos raivosos: 
“Sou cristã e meu empenho 
é servir a Cristo, meu Deus” 
(Santa Cristina), e: “Sou cristão e 
cristão permanecerei. Hon-
ra maior não conheço que 
esta, de sacrificar não só 
meus bens e minha fortuna, 
como também minha vida, 
pela glória de Jesus Cristo” 
(São Flaviano), e também: “Sou 
cristão, e como cristão que-
ro viver e morrer” (Santo 

Anastácio), e ainda: “A servidão 
de Cristo é liberdade e está 
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acima de todas as riquezas 
dos reis” (Santa Águeda), e: 
“Sofrer pelo amado do meu 
coração é delícia” (Santa 

Dorotéia). 
Milhões de pessoas vivem 

nas trevas e lutam continua-
mente para apagar a luz dos 
seguidores de Jesus, impe-
dindo-os de professarem o 
Senhor com o bom exemplo. 
É preciso calar-lhes a boca 
com o bom comportamento. 
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PARTÍCULA 18 
(18/04/2020) 

Pedro nega 
a Jesus Cristo (18) 

 
“Não conheço o ho-

mem!” (Mt 26, 74)
. 

 
Em Mc 14, 68 diz que 

Pedro negou a Jesus Cristo 
pela primeira vez dizendo: 
“Não sei nem compreendo o 
que dizes”. No mesmo 
Evangelho 14, 70, diz que ele 
o negou pela segunda vez: 
“Ele negou de novo!”. Em 
Mc 14, 71 diz que Pedro o 
negou pela terceira vez di-
zendo: “Não conheço esse 
homem de quem falais”. 

São Pedro, o Apóstolo 
escolhido pelo Senhor, o “pri-
meiro” 

(Mt 10, 2), negou covar-
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demente a Jesus Cristo, Man-
so Cordeiro. 

Milhões de católicos não 
negam a Jesus somente três 
vezes; mas sim, o negam 
todos os dias vivendo no pe-
cado mortal… dizendo, com a 
vida, não à Luz Eterna e sim 
ao demônio, rei das trevas. 

Milhões de católicos se-
guem a Cristo Jesus somente 
no percurso fácil do cami-
nho… enquanto precisam de 
graça, da ajuda do Senhor, da 
sua proteção e amparo; depois 
o abandonam covardemente e 
até com zombaria, caçoada e 
debalde. 

Muitos católicos negam a 
Jesus com palavras e também 
nas atitudes… o mundo se 
tornou um “oceano” de 
negações contra o Senhor que 
permanece fiel ao homem: 
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“Se somos infiéis, ele per-
manece fiel, porque não 
pode negar-se a si mesmo” (2 

Tm 2, 13). 
Aquele que nega o 

Salvador se envereda pelo 
caminho da escuridão. 
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PARTÍCULA 19 
(19/04/2020) 

Pedro nega 
a Jesus Cristo (19) 

 
“Não conheço o ho-

mem!” (Mt 26, 74)
. 

 
São Pedro disse que não 

conhecia a Luz… aquela Luz 
que o envolveu por três anos. 
Agora, ele nega por três 
vezes essa Luz que o guiou, 
com segurança, por três 
anos. 

Pedro deixou a Luz que 
não se apaga para se “in-
clinar” diante da fogueira… 
fogo que se apaga e que 
ilumina com limite. 

São Pedro, chamado pela 
Luz do mundo para ser luz no 
meio do mundo… para dar 
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testemunho da Luz com o seu 
exemplo de fidelidade, a nega 
dizendo não conhecê-la. 

Cada católico é chamado 
por Deus, Luz Bendita, para 
ser luz com palavras, exem-
plos de vida e boas ações. 
Não fomos criados para ofus-
car; mas sim, para clarear! A 
claridade do católico deve 
atingir a todos que vivem na 
escuridão. Aquele que nega a 
Luz Eterna como o fez São 
Pedro, não pode ser seguidor 
do Senhor, não caminha na 
sua presença. 

Pedro se afastou da Luz 
Eterna para se aproximar da 
luz que se apaga. O fogo da 
fogueira era limitado e não 
clareou o suficiente para que 
todos enxergassem a Luz 
Eterna, Jesus Cristo. Estavam 
tão entretidos com o fogo que 
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se apaga que não olharam 
para a Luz que não se 
apaga… e permaneceram na 
escuridão, apesar da claridade 
do fogo… limitada e fraca. 
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PARTÍCULA 20 
(20/04/2020) 

Pedro nega 
a Jesus Cristo (20) 

 
“Não conheço o ho-

mem!” (Mt 26, 74)
. 

 

São Pedro não disse que 
não conhecia o Senhor so-
mente uma vez; mas o negou 
por três vezes. Aprendamos a 
nos fortalecer meditando com 
frequência as “fraquezas” de 
São Pedro… olhemos a sua 
queda para não cairmos em 
tamanha desgraça: “… à voz 
de uma criada, negou por 
juramento e repetiu por três 
vezes que não conhecia a 
Jesus… Ó tu, quem quer 
que sejas, que à insistência 
da má serva de tua carne 
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negaste descaradamente, 
quer com a vontade quer 
por obras, a Cristo por ti 
apaixonado, lembra-te da 
paixão do mestre diletíssimo 
e, saindo para fora, plan-
teia-te a ti mesmo” (São Boaven-

tura, Obras Escolhidas). 
Pedro negou o Salvador 

por três vezes! Disse que não 
conhecia o Senhor que veio 
para libertar a humanidade 
das garras do demônio. 

Milhares de pessoas ne-
gam a Jesus diante dos ata-
ques dos inimigos da alma… 
três inimigos violentos: car-
ne, demônio e o mundo: “… 
porque nossos inimigos, o 
mundo, o demônio e a carne 
se armarão para te atacar e 
fazer-te perder tudo o que 
tiveres conquistado” (Santo 

Afonso Maria de Ligório). 
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PARTÍCULA 21 
(21/04/2020) 

Pedro nega 
a Jesus Cristo (21) 

 
“Não conheço o ho-

mem!” (Mt 26, 74)
. 

 

São Pedro estava sentado 
perto da fogueira, e uma 
criada o encarou antes de 
dizer: “Este também estava 
em companhia dele!” (Lc 22, 

56). 
A criada encarou a Pedro 

e ele negou abertamente a 
Jesus dizendo: “Mulher, eu 
não o conheço” (Lc 22, 57). 

Pedro era um homem 
firme e severo! Agora se 
inclina diante de uma criada 
“curiosa” e fraca: “A 
Providência divina permitiu 
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que ele caísse primeiro, 
para que fosse condes-
cendente com os outros, 
lembrando-se da própria 
queda” (São João Crisóstomo). 

São Pedro não foi obri-
gado a negar o Salvador… ele 
era livre… negou-o livremen-
te. O Senhor está por trás de 
tudo! Ele não pratica a 
maldade, mas a permite. 

Peçamos ao Senhor que 
nos fortaleça nas horas difí-
ceis! Sem a ajuda do alto 
naufragaremos em qualquer 
“oceano”. Pedro estava cer-
cado pelas criaturas, e 
nenhuma o ajudou naquele 
momento difícil. 

Muitas pessoas se distan-
ciam de Jesus Cristo para se 
apoiarem nos homens. Gran-
de ilusão! Os homens prome-
tem o que não podem ofe-
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recer! Somente o Salvador 
pode nos sustentar nos 
momentos de provações. 
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PARTÍCULA 22 
(22/04/2020) 

Pedro nega 
a Jesus Cristo (22) 

 
“Não conheço o ho-

mem!” (Mt 26, 74)
. 

 
São Pedro negou o Sal-

vador dizendo: “Não conheço 
esse homem de quem fa-
lais!” (Mc 14, 71). 

Ele não disse “o homem”; 
mas sim: “… esse homem”, 
nem quis pronunciar o nome 
de Jesus Cristo. 

Dom Duarte Leopoldo 
diz: “A apostasia de São 
Pedro é completa. Não 
conheço esse homem, e esse 
homem era aquele mesmo a 
quem tinha ele dito um dia: 
Tu és o Cristo, Filho do 
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Deus Vivo”. 
O pecado de Pedro não 

foi pequeno. Ele disse não 
conhecer a Jesus Cristo! 

A palavra “apóstata” soa 
de modo parecido a “Após-
tolo”, mas significa quase o 
contrário. Apóstolo é aquele 
que propaga a fé. Apóstata é 
aquele que a abandona com-
pletamente. 

Não são a mesma coisa 
apostasia e relaxamento. 

Além da rejeição total da 
fé, que é o pecado da 
apostasia, existe a rejeição 
parcial, que é o pecado de 
heresia, e quem o comete 
chama-se herege (Pe. Leo J. 

Trese). 
Hoje, infelizmente, mi-

lhões de pessoas apostatam a 
fé… a abandonam comple-
tamente. 
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Peçamos a Deus que nos 
mantenha firmes e perseve-
rantes nas horas difíceis e de 
provações. Devemos possuir 
uma fé que não se “curva” 
diante dos ataques dos inimi-
gos da nossa alma. 
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PARTÍCULA 23 
(23/04/2020) 

Pedro nega 
a Jesus Cristo (23) 

 
“Não conheço o ho-

mem!” (Mt 26, 74)
. 

 
Em Jo 18, 18 diz: “Pedro 

também ficou com eles, 
aquecendo-se”. 

São Pedro não fugiu… 
não se aproximou de Jesus 
Cristo… não se preocupou 
com a sua alma… quis 
somente o “conforto” do 
calor do fogo. Nega o 
Salvador e rola “ladeira” 
abaixo: “Pedro nega sim-
plesmente o seu Divino 
Mestre, uma primeira vez. 
Depois, nega uma segunda 
vez com juramento, o que 
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era mais grave. Finalmente, 
perseverando na ocasião do 
pecado, rola no abismo: 
nega uma terceira vez com 
blasfêmias e imprecações!” 
(Dom Duarte Leopoldo). 

Pedro escolheu o mais 
fácil… o caminho mais cô-
modo. Ao invés de defender o 
Senhor, preferiu aquecer-se… 
péssima atitude! 

A covardia é o “conforto” 
dos medrosos e fracos! Pedro 
escolheu o conforto e desceu 
ao abismo da infidelidade. 

Infeliz da pessoa que des-
preza a Cristo Jesus para 
buscar o mais fácil e cômo-
do… que deixa a presença do 
Senhor para se unir às cri-
aturas vazias e acomodadas. 

São Pedro voltou as cos-
tas para o fogo ardente do 
Coração do Salvador para 
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aquecer-se no fogo desse 
mundo. Terrível ilusão! 
Quem segue a Jesus com 
fidelidade não necessita do 
que passa! 
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PARTÍCULA 24 
(24/04/2020) 

Pedro nega 
a Jesus Cristo (24) 

 
“Não conheço o ho-

mem!” (Mt 26, 74)
. 

 
São Pedro deveria ter 

buscado, nesse momento, um 
lugar afastado… longe das 
criaturas. Infelizmente, ele 
quis ficar no meio dos 
homens: “Pedro sentou-se 
no meio deles” (Lc 22, 55). 
Aquele que se afasta de Jesus, 
Luz do mundo, para seguir as 
criaturas… “mergulha” no 
vazio: “Se, pois, um homem 
da têmpera de São Pedro 
pôde assim pecar tão gra-
vemente, quem poderá con-
fiar em si mesmo e não fugir 
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à menor suspeita, à menor 
sombra do pecado? Tenha-
mos só em Deus a nossa 
confiança, não nos arrisque-
mos ao perigo e Deus nos 
guardará” (Dom Duarte Leopoldo). 

Aquele que confia em 
Jesus Cristo não o abandona 
para se apoiar nas criaturas: 
“Ó Senhor, quão suaves são 
vossos caminhos! Não me 
desampareis, Senhor! Por-
que em vós espero, não seja 
confundida minha esperan-
ça. Dai-me sempre servir-
vos e fazei de mim o que 
quiserdes” (Santa Teresa de Jesus). 

Quem caminha unido a 
Cristo Jesus não se inclina di-
ante das pessoas covardes; 
mas sim, é uma “coluna” que 
não se move diante dos 
“ventos” furiosos das perse-
guições. 
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Aquele que se afasta de 
Jesus caminha na escuridão e 
se apoia nas criaturas fracas e 
mundanas. 
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PARTÍCULA 25 
(25/04/2020) 

Pedro nega 
a Jesus Cristo (25) 

 

“Não conheço o ho-
mem!” (Mt 26, 74)

. 
 

São Pedro se afastou do 
Coração do Senhor, fornalha 
ardente, para se aquecer numa 
fogueira… fogo que se apaga. 
Pedro se aquecia, mas o seu 
coração permanecia gelado, 
porque ele não estava na 
presença do Senhor; mas sim, 
dos homens… numa noite 
muito agitada: “Ora, uma 
criada viu-o sentado perto 
do fogo…” (Lc 22, 56). 

Aquele que abandona a 
amizade com Jesus Cristo, se 
afasta do caminho da cruz e 
da renúncia para viver no 
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comodismo e na “poltro-
nice”. 

Em Lc 22, 56 diz que São 
Pedro estava sentado perto da 
fogueira… quem deixa de 
caminhar com Cristo busca as 
coisas desse mundo, se 
inclina diante do mais fácil. 

O verdadeiro amigo de 
Jesus não o abandona nas 
horas difíceis, mas o segue 
com valentia… não o troca 
pelas comodidades desse 
mundo vazio e frio. 

O amor verdadeiro nunca 
abandona o Amor Eterno. 
Quem quiser entrar na Glória 
Eterna… ser amigo do Senhor 
no céu… deve ser amigo 
d’Ele aqui nesse mundo. 

Milhões de pessoas bus-
cam o vazio do mundo, por-
que não possuem Cristo no 
coração. 
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PARTÍCULA 26 
(26/04/2020) 

Pedro nega 
a Jesus Cristo (26) 

 
“Não conheço o ho-

mem!” (Mt 26, 74)
. 

 
Em Mc 14, 71 São Pedro 

negou abertamente a Jesus 
Cristo: “Não conheço esse 
homem de quem falais!” 

Pedro, primeiro papa, era 
homem… não era impeça-
vel… não era um anjo; mas 
sim, era um homem… e Deus 
permitiu que ele negasse a 
Cristo Jesus não somente uma 
vez, mas três vezes. 

Assim como São Pedro, 
primeiro papa, cometeu pe-
cados… os papas também 
pecam… não são impeça-
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veis… embora infalíveis em 
matéria de Fé e Moral, 
quando ensinam à Igreja, com 
vontade de definir uma ques-
tão… a infalibilidade papal 
não quer dizer impecabilidade 
papal. O Papa, mesmo sendo 
infalível, quando ensina com 
o poder concedido por Cristo, 
é capaz de cometer pecados 
pessoalmente. 

O Papa não tem um poder 
espiritual maior que o dos de-
mais bispos. Tem mais autori-
dade, uma jurisdição mais 
extensa que a de qualquer 
outro bispo. Por ser bispo de 
Roma, sucessor de São Pedro, 
tem autoridade sobre toda a 
Igreja. Ele goza também de 
um privilégio muito especial, 
que Jesus deu a São Pedro e 
aos seus sucessores: o privi-
légio da infalibilidade. 
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PARTÍCULA 27 
(27/04/2020) 

Pedro nega 
a Jesus Cristo (27) 

 
“Não conheço o ho-

mem!” (Mt 26, 74)
. 

 
Em Jo 18, 17-18 diz: “A 

criada que guardava a 
porta diz então a Pedro: 
‘Não és, tu também, um dos 
discípulos deste homem?’ 
Respondeu ele: ‘Não sou’. 
Os servos e os guardas 
tinham feito uma fogueira, 
porque estava frio; em 
torno dela se aqueciam. 
Pedro também ficou com 
eles, aquecendo-se”. 

Santo Agostinho escreve: 
“Tenho medo de Cristo que 
passa sem que eu perceba!” 
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São Pedro sabia onde a 
Luz Eterna estava, mas não se 
aproximou d’Ela… preferiu 
se aproximar da fogueira… 
do fogo que se apaga… é 
mais cômodo. 

A criada, os servos e os 
guardas, ao que tudo indica, 
viram a Cristo Jesus passar, 
mas não deram importância 
para Ele… viram a Luz Eter-
na, mas voltaram as costas 
para a sua claridade… prefe-
riram o fogo da fogueira… 
fogo que possui pouca clari-
dade. 

Pedro, ao invés de cha-
mar-lhes a atenção, dizendo 
que Jesus é a Luz Eterna que 
veio para mostrar a todos o 
caminho do céu… o negou 
vergonhosamente, 
mergulhando o seu coração 
no abismo do pecado. 
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Infeliz da pessoa que 
deixa Cristo passar em sua 
vida sem estender-lhe as 
mãos! 
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PARTÍCULA 28 
(28/04/2020) 

Pedro nega 
a Jesus Cristo (28) 

 
“Não conheço o ho-

mem!” (Mt 26, 74)
. 

 
Em Lc 22, 55-60 diz: 

“Tendo eles acendido uma 
fogueira no meio do pátio, 
sentaram-se ao redor, e 
Pedro sentou-se no meio 
deles. Ora, uma criada viu-o 
sentado perto do fogo e, 
encarando-o, disse: ‘Este 
também estava em com-
panhia dele!’ Ele, porém, 
negou: ‘Mulher, eu não o 
conheço’. Pouco depois, um 
outro, tendo-o visto, afir-
mou: ‘Tu também és um 
deles!’ Mas Pedro declarou: 
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‘Homem, não sou’. Decorria 
mais ou menos uma hora, 
outro insistia: ‘Certamente, 
este também estava com ele, 
pois é galileu!’ Pedro disse: 
‘Homem, não sei o que 
dizes’” 

A criada não disse para 
terceiros ou na ausência de 
Pedro, que ele era discípulo 
de Jesus. Nesse trecho de São 
Lucas diz que a criada o 
encarou… depois da criada, 
dois homens disseram direta-
mente a Pedro que ele era se-
guidor do Salvador. São 
Pedro disse para os três que 
não o conhecia… que não 
era o seu seguidor… que não 
sabia o que diziam. 

Pedro deixou de dar tes-
temunho de Jesus Cristo! 

Milhões de católicos, que 
por respeito humano, dizem 
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não conhecer a Jesus Cristo… 
são escravos do respeito hu-
mano… se inclinam diante 
desse “monstro” que impede 
muitas pessoas de viverem 
verdadeiramente a fé. 

Sejamos autênticos segui-
dores de Jesus Cristo… não 
neguemos o Senhor que 
morreu na cruz para nos 
salvar! 
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PARTÍCULA 29 
(29/04/2020) 

Pedro nega 
a Jesus Cristo (29) 

 
“Não conheço o ho-

mem!” (Mt 26, 74)
. 

 
Em Mc 14, 66-71 diz: 

“Quando Pedro estava 
embaixo, no pátio, chegou 
uma das criadas do Sumo 
Sacerdote. E, vendo a Pedro 
que se aquecia, fitou-o e 
disse: ‘Também tu estavas 
com Jesus Nazareno’. Ele, 
porém, negou, dizendo: 
‘Não sei nem compreendo o 
que dizes’. E foi para fora, 
para o pátio anterior… e a 
criada, vendo-o, começou de 
novo a dizer aos presentes: 
‘Este é um deles!’ Ele negou 
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de novo! Pouco depois, os 
presentes novamente disse-
ram a Pedro: ‘De fato, és 
um deles; pois és galileu’. 
Ele, porém, começou a 
maldizer e a jurar: ‘Não 
conheço esse homem de 
quem falais!’” 

A criada perseverou no 
“interrogatório” e São Pedro 
perseverou em negar o 
Salvador. 

São Pedro mudou de 
lugar, pátio anterior, mas não 
mudou de atitude… continu-
ou a negar que conhecia o 
Senhor que o chamou pelo 
nome… e a criada não 
mudou a pergunta, mas a 
repetiu com muita clareza. 

Muitas pessoas mudam de 
ambiente, mas permanecem 
na maldade… mudam de 
lugar, mas não mudam de 
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comportamento. Deus quer 
que sejamos fiéis, principal-
mente quando somos atacados 
pelos inimigos da fé. Não 
basta mudar de lugar; mas 
sim, é preciso mudar de 
atitudes. 
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PARTÍCULA 30 
(30/04/2020) 

Pedro nega 
a Jesus Cristo (30) 

 
“Não conheço o ho-

mem!” (Mt 26, 74)
. 

 

Em Mt 26, 69-74 diz: 
“Pedro estava sentado fora, 
no pátio. Aproximou-se dele 
uma criada, dizendo: ‘Tam-
bém tu estavas com Jesus, o 
Galileu!’ Ele, porém, negou 
diante de todos, dizendo: 
‘Não sei o que dizes’. Saindo 
para o pátio, uma outra viu-
o e disse aos que ali 
estavam: ‘Ele estava com 
Jesus, o Nazareu’. De novo 
ele negou, jurando que não 
conhecia o homem. Pouco 
depois, os que lá estavam 
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disseram a Pedro: ‘De fato, 
também tu és um deles; pois 
o teu dialeto te denuncia’. 
Então ele começou a pra-
guejar e a jurar, dizendo: 
‘Não conheço o homem!’” 

As negações de São Pedro 
devem estremecer o nosso co-
ração! Dizer que não conhece 
o Salvador que morreu na 
cruz para nos salvar é “com-
prar” a “passagem” para o 
inferno eterno: “Aquele, po 
rém, que me renegar diante 
dos homens, também o 
renegarei diante de meu Pai 
que está nos Céus” (Mt 10, 33). 
É melhor ser rejeitado pelos 
homens aqui na terra, do que 
ser rejeitado por Nosso 
Senhor na hora do Juízo. 

Jesus é o Senhor da nossa 
vida… não o respeito huma-
no! Quem ama a Jesus não 
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se inclina diante do respeito 
humano, mas caminha com 
firmeza e coragem… não 
torna-se escravo do “mons-
tro” do respeito humano. 
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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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