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PARTÍCULA 01 
(01/05/2020) 

O olhar de Jesus (01) 
 
“… e o Senhor, voltan-

do-se, fixou o olhar em 
Pedro” (Lc 22, 61)

. 

 

Santo Agostinho comen-
ta que o olhar de Jesus Cristo 
para São Pedro “foi espiri-
tual e não corporal” (ut supra). 

Jesus Cristo, voltando-
se, depois de ter sofrido 
muitas humilhações… en-
quanto Pedro se aquecia e 
também o negava diante de 
todos… olhou para ele. O 
Senhor não fixou o olhar na 
criada, servos e guardas; 
mas sim, fixou-o em São 
Pedro que fora chamado 
pelo nome para segui-lo. 
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O Senhor quis chamar a 
atenção de Pedro, porque ele 
recebera muito: “Àquele a 
quem muito se deu, muito 
será pedido, e a quem muito 
se houver confiado, mais 
será reclamado” (Lc 12, 48). 

Aquele que nega a Cristo 
Jesus para seguir o mundo, o 
demônio e a carne… jamais 
conseguirá fugir do seu olhar. 
O Senhor sabe de tudo… vê 
tudo… Ele conhece o coração 
de cada pessoa: “Deus, tu me 
sondas e conheces: conheces 
meu sentar e meu levantar, 
de longe penetras o meu 
pensamento” (Sl 139, 1-2). 
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PARTÍCULA 02 
(02/05/2020) 

O olhar de Jesus (02) 
 
“… e o Senhor, voltan-

do-se, fixou o olhar em 
Pedro” (Lc 22, 61)

. 

 
Jesus Cristo, o Senhor 

misericordioso, fixou o olhar 
em São Pedro… não um olhar 
de ira; mas sim, olhar mise-
ricordioso: “Olhar para uma 
pessoa equivale compade-
cer-se dela; porque não só 
quando se faz penitência, 
mas também para que possa 
fazê-la, é necessária a divina 
misericórdia” (São Beda). 

Jesus Cristo é o Bom 
Pastor… Ele não veio para 
condenar, para perder; mas 
sim, veio para salvar… olha 
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para Pedro convidando-o ao 
arrependimento: “Deus cor-
re, como amante deses-
perado, atrás do pecador, 
exortando-o a que não se 
perca” (São Dionísio Areopagita). 

Deus olhou para Pedro! 
Até aqui nenhuma novidade! 
A bondade do Senhor não é 
novidade… Ele está sempre 
“aberto” para perdoar… a 
sua misericórdia não tem 
limite. O “problema” está do 
outro lado: a abertura do 
coração do homem para 
receber o perdão. 

Jesus olhou para Pe-
dro… abriu o Coração para o 
Apóstolo infiel, e ficou es-
perando a abertura do seu 
coração para o perdão. 

Infeliz da pessoa que 
fecha o coração para o amor 
de Deus… que continua a 
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viver no pecado mortal, 
dizendo não ao Senhor 
misericordioso. 
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PARTÍCULA 03 
(03/05/2020) 

O olhar de Jesus (03) 
 
“… e o Senhor, voltan-

do-se, fixou o olhar em 
Pedro” (Lc 22, 61)

. 

 
Jesus Cristo, Imaculado 

Cordeiro, estava voltando da 
“loca dos lobos” ferozes… 
estava escuro… noite fria… o 
Senhor estava sozinho… fora 
abandonado por todos… e, 
“mergulhado” no sofrimento, 
encontrou um “espaço” para 
olhar para Pedro, ovelha 
infiel e fraca. 

São Pedro estava se 
aquecendo… e o Senhor 
olhou para ele… não foi um 
olhar de desprezo… um olhar 
“relâmpago”… foi um olhar 
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demorado; o Senhor fixou o 
olhar em Pedro. 

Pedro estava comoda-
mente à beira da fogueira. O 
pecador possui o péssimo 
costume de se acomodar no 
caminho do vício e do 
pecado… às vezes Deus usa 
do “chicote” do seu amor 
para acordá-lo. 

Muitos pecadores não 
compreendem a misericórdia 
de Deus, e tapam os olhos 
para o seu amor. 

Deus olhou para Pedro 
e Pedro olhou para Deus… 
olhou e chorou amarga-
mente. 
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PARTÍCULA 04 
(04/05/2020) 

O olhar de Jesus (04) 
 
“… e o Senhor, voltan-

do-se, fixou o olhar em 
Pedro” (Lc 22, 61)

. 

 
Jesus Cristo é Deus! 

Bastou um olhar de Deus para 
“estremecer” o coração de 
São Pedro. Enquanto Pedro 
permanecia no meio das 
criaturas, o seu coração se 
mantinha frio, indiferente e 
covarde… agora, “cara” a 
“cara” com o Senhor da 
verdade… a mudança é total. 

Aquele que permanece 
com os olhos fixos em Jesus 
Cristo não perde tempo com o 
mundo e suas falsas glórias… 
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somente Deus pode alegrar o 
nosso coração. 

Jesus nos acompanha 
sempre com o seu olhar de 
amor… não desviemos o 
nosso olhar para a fumaça 
oferecida pelo mundo… o 
mundo é muito pequeno para 
nos alegrar… fomos criados 
para as coisas do alto, não 
para as coisas caducas da 
terra. 

Infeliz do católico que se 
envolve com as coisas passa-
geiras do mundo ao ponto de 
não mais olhar para Cristo 
Jesus! 
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PARTÍCULA 05 
(05/05/2020) 

O olhar de Jesus (05) 
 
“… e o Senhor, voltan-

do-se, fixou o olhar em 
Pedro” (Lc 22, 61)

. 

 
Jesus Cristo é o Deus do 

perdão e do verdadeiro amor! 
Ele não voltou cabisbaixo e 
com rancor de Pedro por 
causa de suas negações e 
covardia: “… e o Senhor, 
voltando-se, fixou o olhar 
em Pedro” (Lc 22, 61). 

Feliz do pecador que se 
aproxima do Coração miseri-
cordioso do Salvador! Ele não 
quer a morte do pecador; mas 
sim, a sua salvação. 

O Senhor olhou para São 
Pedro pronto para perdoá-lo: 
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“Como, porém, todos nós 
caímos em muitas faltas, 
necessitamos continuamente 
da misericórdia de Deus e 
devemos, cada dia, rezar: ‘E 
perdoai-nos as nossas ofen-
sas’ (Mt 6, 12)” (Lumen gentium, 

40). 
Jesus Cristo, Manso Cor-

deiro, olhou com amor para 
Pedro… o Senhor quer a 
nossa salvação. São Pedro 
não desprezou o olhar de 
Nosso Senhor… não voltou 
as costas para o seu olhar e 
para o seu perdão. 

Depois de uma queda, é 
grande sabedoria olhar para 
Cristo que olha para nós com 
amor. 
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PARTÍCULA 06 
(06/05/2020) 

O olhar de Jesus (06) 
 
“… e o Senhor, voltan-

do-se, fixou o olhar em 
Pedro” (Lc 22, 61)

. 

 
Parece que São Pedro 

tinha se esquecido do 
Senhor! Ele estava se aque-
cendo e perto de muitas 
pessoas. É muito perigoso 
quando nos aproximamos 
exageradamente das criatu-
ras, porque podemos esfriar o 
amor ao Salvador da nossa 
alma: “Todo o ser das cria-
turas comparado ao ser 
infinito de Deus nada é… 
Esta alma tão apegada às 
criaturas não poderá de 
forma alguma unir-se ao ser 
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infinito de Deus, porque não 
pode existir conveniência 
entre o que é e o que não é” 
(São João da Cruz). 

Pedro estava entre as 
criaturas e se esqueceu do 
Senhor, Luz Eterna; mas 
Jesus “lembrou-se” dele… a 
Verdade Eterna não se 
“esqueceu” da covardia, 
traição e infidelidade do 
Apóstolo. Voltando-se o 
Senhor, olhou para Pedro! 

Jesus Cristo, Deus Forte 
e Bendito, olhou para São 
Pedro, criatura frágil, para 
que ele se levantasse de sua 
queda… para que deixasse a 
escuridão do pecado e vol-
tasse para a luz da graça. 

Somente o olhar amoro-
so e sincero de Deus pode 
erguer um pecador que está 
prostrado na “estrada” do 
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vício e do pecado. 
O Senhor não despreza 

um pecador arrependido! 
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PARTÍCULA 07 
(07/05/2020) 

O olhar de Jesus (07) 
 
“… e o Senhor, voltan-

do-se, fixou o olhar em 
Pedro” (Lc 22, 61)

. 

 

Jesus Cristo, voltando-
se, olhou para Pedro… não 
foi um olhar “relâmpago”; 
mas sim, demorado… o 
Senhor fixou o olhar em 
Pedro, o Apóstolo que o 
negara por três vezes. Ele 
“lembrou-se” de Pedro! O 
Amor Infinito não abandona 
a “ovelha” ingrata! “Este 
momento pode ter sido 
quando acabou o processo, e 
desciam com Jesus para 
outra sala” (Pe. Luís de la Palma). 

Jesus, o Cordeiro Ino-



26 

cente e Manso, apesar de 
grande sofrimento, olhou 
para São Pedro, confor-
tando-o. 

Aquele que ama verda-
deiramente as almas espi-
rituais e imortais imita o 
exemplo de Jesus Cristo… 
não deixa de ajudá-las, mes-
mo estando carregando um 
pesado fardo e passando por 
muitas dificuldades. 

Quem ama não deixa de 
fazer o bem… mas sim, com 
o coração zeloso e cheio de 
caridade vence os obstáculos 
com valentia: “Decidimos, 
contudo, confiados em nosso 
Deus, anunciar-vos o evan-
gelho de Deus, no meio de 
grandes lutas” (1 Ts 2, 2). 

É muito fácil realizar 
boas obras quando está tudo 
bem na nossa vida! Deus 



27 

quer que façamos sempre o 
bem… na alegria e na dor. 
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PARTÍCULA 08 
(08/05/2020) 

O olhar de Jesus (08) 
 
“… e o Senhor, voltan-

do-se, fixou o olhar em 
Pedro” (Lc 22, 61)

. 

 
O Salvador olhou com 

amor para o pecador que o 
havia negado. O seu olhar foi 
uma “flecha” que atingiu e 
“feriu” o coração de Pedro… 
“feriu-o” com o “fogo” do 
perdão… perdão sem limite. 

O olhar de Jesus tocou 
no fundo da alma de São 
Pedro. O Senhor não faz nada 
pela metade… não acolhe o 
pecador com frieza e indife-
rença; mas sim, o “aquece” 
na chama ardente do seu 
Coração misericordioso. 
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Jesus é misericordioso e 
compassivo… não despreze-
mos o perdão do Deus que 
nos acolhe com amor e per-
dão: “Ó misericórdia! Afo-
ga-se o coração ao pensar 
em vós: para onde quer que 
me volte, só misericórdia 
encontro” (Santa Catarina de Sena). 

Peçamos ao Cristo mise-
ricordioso que “fira” o nosso 
coração com a “flecha” do 
seu generoso perdão! O 
Senhor não despreza o co-
ração que se inclina com 
humildade diante do seu 
amor: “Deus é compassivo! 
Ninguém mais do que ele 
conhece a fraqueza huma-
na; sabe exatamente as ca-
pacidades de cada criatura 
e jamais exige algo acima de 
suas forças” (Pe. Gabriel de Santa 

Maria Madalena). 
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PARTÍCULA 09 
(09/05/2020) 

O olhar de Jesus (09) 
 

“… e o Senhor, voltan-
do-se, fixou o olhar em 
Pedro” (Lc 22, 61)

. 

 

Jesus Cristo, Deus Ben-
dito, voltando-se olhou para 
Pedro! O Senhor não “lan-
çou” no rosto do Apóstolo 
negador as suas fraquezas e 
pecados… Ele não disse para 
Pedro: Não disse que você me 
negaria? “Jesus declarou: 
‘Em verdade te digo que 
esta noite, antes que o galo 
cante, me negarás três 
vezes” (Mt 26, 34). 

Nosso Senhor, “mergu-
lhado” no sofrimento, não 
repreendeu a Pedro… somen-
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te olhou para ele com amor. 
O Senhor quer que o 

pecador se arrependa dos seus 
pecados e volte para Ele com 
confiança… o Salvador não 
quer que desesperemos diante 
de nossas quedas: “Se o 
pecador se deixar iluminar 
e se arrepender – não por 
medo dos castigos infernais, 
mas por ter ofendido a 
suma e eterna bondade – 
ainda será perdoado. Mas se 
ultrapassar o momento da 
morte nas trevas, no 
remorso, sem esperança no 
sangue ou, então, lamen-
tando-se apenas pela infeli-
cidade em que se acha – se 
não por ter ofendido a 
(Deus) – irá para a per-
dição” (Santa Catarina de Sena). 

O Apóstolo Pedro não se 
desesperou diante do olhar 
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sereno do Salvador! Confiou 
no Senhor que perdoa sem-
pre! 
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PARTÍCULA 10 
(10/05/2020) 

O olhar de Jesus (10) 
 

“… e o Senhor, voltan-
do-se, fixou o olhar em 
Pedro” (Lc 22, 61)

. 
 

O Salvador olhou para 
Pedro! 

Jesus não olhou com 
frieza e indiferença para o 
Apóstolo negador; mas sim, 
olhou-o para convertê-lo… 
foi um olhar de conversão… 
para mudar a sua vida… 
para “varrer” o pecado do 
seu coração covarde, frio e 
negador: “Este olhar de 
Jesus que converteu a São 
Pedro pode ser interpretado 
em sentido místico. Todavia, 
nada nos impede de acre-
ditar que, nesse instante, 
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era Jesus conduzido à 
prisão, ao corpo da guarda, 
passando ao lado de São 
Pedro” (Dom Duarte Leopoldo). 

Ninguém pode ficar in-
diferente diante do olhar de 
Jesus Cristo! É o olhar de 
Deus que nos convida à 
mudança de vida. 

São Pedro estava indi-
ferente, frio e acomodado… 
mas o olhar de Cristo Jesus o 
“despertou” para a mudança 
de vida, para a conversão: 
“Confesso que tudo me foi 
perdoado: o mal que de 
livre vontade cometi e o que 
não pratiquei graças à vossa 
ajuda” (Santo Agostinho). 

Feliz do pecador que 
abre o coração para Cristo… 
que “fixa” os olhos no olhar 
misericordioso do Senhor que 
quer que todos se salvem. 
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Aquele que se humilha 
diante do olhar de Jesus não 
se condenará… porque Ele 
não abandona um coração 
arrependido. 
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PARTÍCULA 11 
(11/05/2020) 

O olhar de Jesus (11) 
 

“… e o Senhor, voltan-
do-se, fixou o olhar em 
Pedro” (Lc 22, 61)

. 

 

Jesus Cristo, voltando-
se, olhou para Pedro… e o 
Apóstolo olhou para o 
Senhor! Na “claridade” do 
olhar de Cristo, Luz Eterna, 
São Pedro “viu” o abismo 
em que havia caído. Aquele 
que olha para Jesus com 
sinceridade não consegue 
ficar indiferente… quem en-
controu a Face do Senhor não 
fica “sobre o muro”, mas se 
converte: “… cruzam-se os 
olhares de Jesus e de Pedro. 
O Apóstolo comove-se: o 
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gesto de Jesus, silencioso e 
cheio de ternura, é elo-
quente” (Edições Theologica). 

O amor de Pedro por 
Jesus se esfriou, mas não se 
apagou… bastou a “chama” 
do olhar amoroso de Jesus 
para reacendê-lo. 

Aquele que ama verda-
deiramente a Jesus pode até 
cair desgraçadamente no pe-
cado… mas não permanece 
nele para sempre… porque o 
Senhor o convida continua-
mente a se levantar. Jesus é o 
nosso verdadeiro amigo… 
não nos abandona nas horas 
difíceis: “Quem escolheu a 
Jesus por amigo, pôs-se à 
sombra de boa árvore… 
Quem entrou na amizade 
com Jesus, pôs-se no ca-
minho da salvação, porque 
ser amigo de Jesus é ser 
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amigo de Deus, do bem e da 
virtude” (Pe. Alexandrino Monteiro). 
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PARTÍCULA 12 
(12/05/2020) 

O olhar de Jesus (12) 
 
“… e o Senhor, voltan-

do-se, fixou o olhar em 
Pedro” (Lc 22, 61)

. 

 
São Pedro negou a 

Cristo, mas não se tornou 
inimigo do Salvador… uma 
“chama” de amor pelo Se-
nhor “ardia” no seu coração. 

Jesus olhou para Pe-
dro… fixou o olhar nele… O 
Salvador não o desprezou… 
não virou o rosto… o perdão 
do Senhor é verdadeiro… o 
seu amor pelas almas é 
infinito. 

Pedro não contemplou 
um rosto irritado e cheio de 
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ira… mas um rosto mise-
ricordioso e sereno. 

Aprendamos do Salva-
dor a perdoar o próximo com 
um perdão sincero… não um 
perdão postiço e falso. 

Em Lc 6, 36 diz: “Sede 
misericordiosos como é mi-
sericordioso vosso Pai”. É 
uma contradição monstruosa 
implorar o perdão de Deus se 
não sabemos perdoar os 
nossos inimigos. O nosso 
coração deve estar sempre 
aberto para o perdão! 

O Pe. Gabriel de Santa 
Maria Madalena escreve: “A 
medida de nossa misericór-
dia para com o próximo 
será a medida da divina 
misericórdia para conosco. 
Para derramar no homem 
sua misericórdia, não exige 
Deus que seja impecável, e 
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sim que seja misericórdia 
para com os irmãos. Só 
então tem o homem direito 
de confiar totalmente na 
misericórdia de Deus, e esta 
não lhe faltará”. 



42 

PARTÍCULA 13 
(13/05/2020) 

O olhar de Jesus (13) 
 
“… e o Senhor, voltan-

do-se, fixou o olhar em 
Pedro” (Lc 22, 61)

. 

 
Cristo Jesus, O Manso 

Cordeiro, olhou para São Pe-
dro exatamente no momento 
em que ele estava se aque-
cendo… buscando o mais 
cômodo, fácil e relaxado: 
“Porém, voltando o Senhor, 
olhou para Pedro, e Pedro 
se recordou da profecia do 
Senhor. O olhar de Jesus 
para Pedro foi no momento 
em que os soldados levavam 
a Jesus… e Pedro estava se 
aquecendo” (Pe. Manuel de Tuya). 

Milhares de pessoas 
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abandonam a Cristo Jesus 
após tê-lo servido por muitos 
anos, para viverem comoda-
mente… para tentarem salvar 
a alma sob a escravidão do 
mundo, buscando o mais fácil 
e cômodo… pura ilusão! 

Jesus, no seu infinito 
amor, convida essas pes-
soas… assim como “convi-
dou” Pedro com o seu olhar, 
a se converterem… a retor-
narem à sua amizade… ao 
voltarem ao verdadeiro amor: 
“Devo reprovar-te, contudo, 
por teres abandonado teu 
primeiro amor. Recorda-te, 
pois, de onde caíste, con-
verte-te e retoma a conduta 
de outrora. Do contrário, 
virei a ti e, caso não te 
convertas, removerei teu 
candelabro de sua posição” 
(Ap 2, 4-5). 
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Deus não quer a morte 
do pecador… não quer que 
ele se perca eternamente! 
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PARTÍCULA 14 
(14/05/2020) 

O olhar de Jesus (14) 
 

“… e o Senhor, voltan-
do-se, fixou o olhar em 
Pedro” (Lc 22, 61)

. 
 

O Senhor, voltando-se, 
olhou para Pedro! 

O Pe. Alexandrino Mon-
teiro diz “que foi um olhar 
de repreensão que fez o A-
póstolo infiel entrar em si”. 

Alguns pecadores vol-
tam para Deus ouvindo con-
selhos e se apoiando na 
bondade do Salvador; outros 
ouvem falar sobre o perdão de 
Deus e continuam no pecado 
e na rebeldia contra o 
Senhor… confiam erronea-
mente na misericórdia de 
Deus para amontoar pecados 
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e mais pecados: “A clemên-
cia foi prometida a quem 
teme a Deus e não a quem 
abusa dela” (Santo Afonso Maria de 

Ligório), e: “Acautelai-vos 
quando o demônio (não 
Deus) vos promete a mi-
sericórdia divina com o fim 
de que pequeis” (São João 

Crisóstomo), e também: “Ai da-
quele que para pecar confia 
na esperança!” (Santo Agostinho). 

O Apóstolo Pedro não 
desprezou o olhar do Se-
nhor… não olhou para os 
lados; mas sim, olhou para o 
Senhor, para a fonte de 
misericórdia e do perdão… 
não abusou da bondade do 
Salvador. 

Infeliz da pessoa que 
abusa do amor do Senhor! 
Que fecha o coração para o 
seu perdão! 
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PARTÍCULA 15 
(15/05/2020) 

O olhar de Jesus (15) 
 

“… e o Senhor, voltan-
do-se, fixou o olhar em 
Pedro” (Lc 22, 61)

. 
 

Jesus Cristo, voltando-
se, olhou para São Pedro! O 
que teria acontecido se Jesus 
não tivesse olhado para o 
Apóstolo infiel e negador? 
“Se não fosse este olhar do 
divino Mestre, quem sabe se 
Pedro não teria descido até 
ao abismo da infidelidade e 
do desespero, como Judas 
traidor!” (Pe. Alexandrino Monteiro). 

O olhar de Cristo Jesus 
“iluminou” a Pedro que es-
tava “mergulhado” na escu-
ridão… e ele enxergou o seu 
terrível crime. 
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Jesus, Manso e Zeloso 
Cordeiro, olha com amor para 
os seus seguidores, princi-
palmente quando eles abando-
nam o caminho da luz. O 
olhar do Salvador não deixa 
o pecador indiferente! 

Pedro olhou para Cristo 
Jesus… olhou em seus olhos 
e não se desesperou. Aquele 
que se desespera diante da 
queda não ama a Deus de 
todo o coração. 

É grande sabedoria man-
ter a confiança em Cristo Je-
sus nas dificuldades: “Aban-
done o ímpio sem cami-
nho… Volte ao Senhor que 
terá dele misericórdia, e ao 
nosso Deus que perdoa 
generosamente” (Is 55, 7). 

O Salvador cobre os 
defeitos dos pecadores com o 
“manto” da sua misericórdia: 
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“Não me maravilho de que 
digais de quem deixa o 
pecado mortal e volta a vós: 
jamais me lembrarei de que 
me tenha ofendido!” (Santa 

Catarina de Sena). 
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PARTÍCULA 16 
(16/05/2020) 

O olhar de Jesus (16) 
 

“… e o Senhor, voltan-
do-se, fixou o olhar em 
Pedro” (Lc 22, 61)

. 

 

O Cordeiro Imaculado e 
Manso olhou para Pedro… 
mas naquele olhar ia um 
raio de graça, que São Pedro 
soube aproveitar para sua 
conversão. 

Jesus Cristo quer a con-
versão de todos os pecadores, 
principalmente de Pedro que 
fora escolhido por Ele e cha-
mado pelo nome… do peca-
dor que o seguiu durante três 
anos. 

São Pedro olhou para 
Jesus… abriu o coração para 
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a graça, não a resistiu como 
fazem milhares de pecadores: 
“Jesus veio para salvar a 
humanidade, para dar-se 
totalmente em favor de cada 
homem: está pronto a fazê-
lo e quer fazê-lo; todavia, 
não o faz se o homem não 
aceita livremente seu dom 
infinito, se não corresponde 
às suas solicitações amoro-
sas com o dom livre da 
própria vontade” (Pe. Gabriel de 

Santa Maria Madalena). 
Infeliz do pecador que 

despreza… que resiste a 
graça do alto… que desvia o 
“olhar” dos olhos de Jesus! 

Somos pecadores e ne-
cessitamos da ajuda do alto! 
Aquele que fecha o coração 
para a bondade do Salvador 
não se salvará. 

Aquele que resiste a 
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graça abre o coração para o 
demônio… dizer não a Deus 
é dizer sim ao Maligno. 
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PARTÍCULA 17 
(17/05/2020) 

O olhar de Jesus (17) 
 

“… e o Senhor, voltan-
do-se, fixou o olhar em 
Pedro” (Lc 22, 61)

. 
 

Jesus Cristo, Deus de 
bondade, olhou para São 
Pedro, o Apóstolo negador! 

Naquela noite escura, o 
olhar de Cristo… olhar mise-
ricordioso… iluminou a Pe-
dro e ofereceu-lhe a graça do 
perdão. 

Aquele que comete a 
desgraça do pecado mortal 
caminha na escuridão… para 
voltar a “brilhar” é preciso 
se arrepender da falta come-
tida. Quem não se arrepende 
do pecado grave permanece 
envolto nas trevas. 
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O maior de todos os 
males é o pecado mortal… 
quem o comete volta as costas 
para o olhar bondoso do Sal-
vador… grita contra o céu! 

São Pedro estava “mer-
gulhado” na escuridão do 
pecado… disse não para o 
Senhor… mas Jesus o ilumi-
nou com o seu perdão… 
Cristo o convidou com o seu 
amor sincero para retornar 
ao caminho da luz… e ele 
aceitou. 

Infeliz do católico que 
despreza o perdão do Senhor 
para viver na escuridão… 
para viver no pecado: “O 
pecado é pior mal que a 
morte, porque a morte nos 
rouba a vida do corpo, e o 
pecado a da alma” (Pe. 

Alexandrino Monteiro). 
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PARTÍCULA 18 
(18/05/2020) 

O olhar de Jesus (18) 
 

“… e o Senhor, voltan-
do-se, fixou o olhar em 
Pedro” (Lc 22, 61)

. 

 

Jesus Cristo olhou para 
Pedro! 

O Salvador, voltando-se, 
fixou o olhar em Pedro… Ele 
não “comunicou” com São 
Pedro através de palavras, 
permaneceu em silêncio; 
mas sim, “comunicou” com 
o Apóstolo pecador através 
do olhar… o olhar do Senhor 
“disse” a Pedro que ele o 
havia negado e que o seu 
Coração o perdoaria: “Ai de 
mim! Quão sublime sois nas 
alturas e quão profundo nos 
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abismos! Nunca vos apar-
tais de nós, e, contudo, com 
que dificuldades nos volta-
mos para vós! Eia, Senhor, 
agi, despertei-nos e chamai-
nos, vinde abrasar-nos e 
arrebatai-nos, inflamai-nos, 
enchei-nos de doçura: ame-
mos, corremos!” (Santo Agostinho, 

Confissões VIII). 
O olhar de amor do 

Salvador “persegue” com in-
sistência o coração rebelde, 
ingrato e indiferente… Ele, o 
Senhor, veio para salvar a 
todos, principalmente os “en-
fermos” de alma… que des-
prezam com violência o seu 
olhar apaixonado pelas almas. 

Será que os inimigos do 
Senhor perceberam que Ele 
olhou para Pedro? Não sabe-
mos! Cristo Jesus não disse 
palavras… não quis que “no-
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tassem” o seu perdão. Ele faz 
tudo por amor; não para ser 
admirado e aplaudido! 
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PARTÍCULA 19 
(19/05/2020) 

O olhar de Jesus (19) 
 

“… e o Senhor, voltan-
do-se, fixou o olhar em 
Pedro” (Lc 22, 61)

. 

 

São Pedro foi atraído 
pelo olhar doce de Jesus 
Cristo! O olhar do Deus de 
misericórdia cativou o cora-
ção frio e covarde do Após-
tolo negador. 

Pedro se sentiu “aprisio-
nado” pelo olhar doce de 
Jesus Cristo! 

A bondade é comuni-
cativa por natureza, isto é, 
tende a transmitir aos outros 
os seus bens: “Deus, que por 
sua natureza é a bondade 
infinita, sente vivo desejo de 



59 

comunicar-nos sua felici-
dade e, por isso, propende 
mais à misericórdia do que 
ao castigo” (Santo Afonso Maria de 

Ligório). 
O Senhor, com o seu 

olhar doce, chamou o Após-
tolo Pedro para perto de si. O 
Manso Cordeiro chamou o 
pecador à penitência: “Consi-
derai, pecadores, que vos 
chama aquele Senhor que 
um dia vos há de julgar” 
(Santa Teresa de Jesus). 

Milhares de pecadores se 
perdem porque desprezam o 
olhar do Salvador, doce 
olhar, para viverem na amar-
gura… voltam as costas para 
o amor do Senhor: “O 
Senhor é bom, mas também 
é justo. Não queiramos con-
siderar unicamente uma das 
faces de Deus” (São Basílio Magno). 
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Desgraçado daquele que 
abusa da bondade de Deus 
para ofendê-lo mais! 
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PARTÍCULA 20 
(20/05/2020) 

O olhar de Jesus (20) 
 

“… e o Senhor, voltan-
do-se, fixou o olhar em 
Pedro” (Lc 22, 61)

. 
 

Somente um coração 
cheio de amor pode olhar 
com amor para uma pessoa 
que o ofendeu abertamente e 
com grande covardia. 

São Paulo Apóstolo es-
creve: “A caridade de Cristo 
nos constrange” (2 Cor 5, 14). E 
ele se refere não tanto ao que 
Cristo sofreu, mas ao amor 
que nos mostrou nos seus 
sofrimentos. É isto que nos 
obriga e quase nos força a 
amá-lo (Santo Afonso Maria de Ligório). 

O amor do Senhor “es-
moreceu” o coração de Pe-
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dro! O amor do Salvador é 
infinito… o amor de Cristo 
aos homens era tanto que 
desejava a hora de sua morte 
para lhes mostrar o afeto que 
lhes tinha. Por isso Ele dizia: 
“Devo receber o batismo, e 
quanto o desejo até que ele 
se realize” (Lc 12, 50). 

O Salvador olhou com 
amor para São Pedro! São 
João de Ávila escreve: “Vós, 
Redentor, amastes o homem 
de tal modo que, quem con-
siderar este amor, não pode 
deixar de vos amar. Vosso 
amor faz violência aos cora-
ções”. 

Jesus, Deus Bendito, 
“roubou” o coração de Pe-
dro: “Roubador dos cora-
ções, a força do vosso amor 
estraçalhou nossos corações 
tão duros. Inflamastes todo 
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o mundo no vosso amor” 
(Santo Afonso Maria de Ligório). 
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PARTÍCULA 21 
(21/05/2020) 

O olhar de Jesus (21) 
 

“… e o Senhor, voltan-
do-se, fixou o olhar em 
Pedro” (Lc 22, 61)

. 
 

O Salvador, voltando-se, 
olhou para São Pedro com um 
olhar de “compaixão” e gra-
ça, como escreve São Boa-
ventura: “… e o piedoso 
mestre feriu o discípulo pre-
dileto com um olhar de 
comiseração e graça” (Obras 

escolhidas). 
Jesus sentiu “compai-

xão” de Pedro? Não. Esse 
sentimento não se dá em 
Deus, porque Ele é perfeita-
mente feliz e nunca se entris-
tece, como pode acontecer 
conosco. 
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A Sagrada escritura afir-
ma que Deus “se move de 
compaixão”… trata-se de um 
modo de dizer, tal como se 
diz que Deus “olhou”, em-
bora não tenha olhos, ou que 
“chorou”, embora não tenha 
lágrimas. 

Existe diferença entre 
misericórdia e compaixão. A 
compaixão é sentimento de 
tristeza que surge em nós 
quando temos notícia do 
sofrimento de alguém. Senti-
mo-nos como que arrastados 
a sofrer juntamente com essa 
pessoa. A misericórdia é 
amor. É um tipo especial de 
amor: um amor que vê a 
miséria alheia e a sente como 
se fosse própria. 

A compaixão é, portan-
to, um sentimento especifi-
camente humano. A compai-
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xão sempre se refere a uma 
necessidade concreta do pró-
ximo. 
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PARTÍCULA 22 
(22/05/2020) 

O olhar de Jesus (22) 
 

“… e o Senhor, voltan-
do-se, fixou o olhar em 
Pedro” (Lc 22, 61)

. 
 

Voltando-se, Jesus, o 
Deus misericordioso, olhou 
para Pedro e “disse-lhe” com 
o olhar: “Não confie nas 
suas próprias forças”. 

O Manso Cordeiro per-
mitiu que a pedra funda-
mental de sua Igreja pecasse e 
fraquejasse, para ensinar que 
ninguém deve ter a presun-
ção de confiar em si mesmo, 
pois mesmo um apóstolo 
cheio de privilégio e amor, 
caiu. 

A presunção é um 
excesso de confiança que nos 
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faz esperar a vida eterna sem 
usar dos meios prescritos por 
Deus; ou seja, sem a graça 
nem as boas obras. 

Eis as diversas manei-
ras de pecar por presunção: 

1. Esperar salvar-se pe-

las suas próprias forças, sem 
o auxílio da graça, como os 
pelagianos. 

2. Esperar salvar-se só 

pela Fé, sem realizar boas 
obras, como os luteranos. 

3. Deixar a conversão 

para a hora da morte, para 
continuar pecando. 

4. Pecar livremente, em 
vista da facilidade com que 

Deus perdoa. 
5. Expor-se demasiado 

às ocasiões de pecar, presu-
mindo poder resistir às tenta-
ções. 

A presunção, que é uma 
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confiança sem fundamento e, 
portanto, excessiva e falsa, é 
pecado grave, porque abusa 
da misericórdia divina e des-
preza a sua justiça. 



70 

PARTÍCULA 23 
(23/05/2020) 

O olhar de Jesus (23) 
 

“… e o Senhor, voltan-
do-se, fixou o olhar em 
Pedro” (Lc 22, 61)

. 
 

Jesus Cristo, o Pastor 
apaixonado pelas almas, vol-
tando-se, fixou o olhar em 
São Pedro… não foi Pedro 
que o buscou; mas sim, foi o 
Senhor que “laçou” a ovelha 
desgarrada com o “laço” do 
seu olhar de bondade. 

O Senhor é o Bom pas-
tor! O Salvador é o verda-
deiro pastor! Ele “laçou” 
Pedro e o Apóstolo não o 
resistiu… não quis buscar 
outro “pastor”… somente o 
Salvador lhe bastava! 
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Jesus é a porta das 
ovelhas… e São Pedro quis 
entrar por ela após ter negado 
o Senhor: “Eu sou a porta, 
quem passar por mim, será 
salvo; entrará, sairá e en-
contrará pastagem” (Jo 10, 9). 

Feliz do pecador que não 
põe resistência ao olhar do 
Bom Pastor: “Ó Cristo, bom 
Pastor, que destes a vida 
por vosso rebanho, andastes 
à procura da ovelha perdida 
através de montes e coli-
nas… e a reencontrastes. 
Depois de a terdes achado, 
eis que a carregastes na-
queles ombros que levariam 
o lenho da cruz” (São Gregório 

Nazianzeno). 
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PARTÍCULA 24 
(24/05/2020) 

O olhar de Jesus (24) 
 

“… e o Senhor, voltan-
do-se, fixou o olhar em 
Pedro” (Lc 22, 61)

. 
 

O Salvador olhou para 
São Pedro! Foi um olhar 
poderoso… não foi fraco nem 
indiferente. 

O Senhor poderoso 
olhou para Pedro, criatura 
fraca! Quando afirmamos que 
o Senhor é poderoso, que-
remos dizer que Ele pode 
fazer tudo o que não seja 
contraditório. 

O olhar poderoso do 
Salvador derrubou a “mura-
lha” que estava no coração de 
Pedro… não ficou pedra so-
bre pedra. O Senhor não 
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força… não obriga… mas 
olha para o coração petri-
ficado do pecador com o seu 
olhar poderoso. 

O olhar de Jesus Cristo é 
poderoso… é “capaz” de res-
suscitar os mortos espiritual-
mente… ninguém consegue 
se livrar do olhar do 
Salvador. 

O olhar de Jesus Cristo é 
uma “chave” poderosa capaz 
de abrir os corações mais 
duros e rebeldes. Ele quer 
apenas ouvir o “sim” do 
pecador! 

São Pedro não se rebe-
lou contra o olhar poderoso 
do Mestre… não fugiu para 
a escuridão… não correu 
para as criaturas… mas sim, 
olhou para o Salvador… 
abriu o coração para a Luz 
Eterna e foi iluminado. 
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PARTÍCULA 25 
(25/05/2020) 

O olhar de Jesus (25) 
 

“… e o Senhor, voltan-
do-se, fixou o olhar em 
Pedro” (Lc 22, 61)

. 
 

Jesus Cristo olhou para 
Pedro… e o Apóstolo olhou 
para o Salvador! O olhar do 
Senhor aqueceu o coração de 
São Pedro e “derreteu” o ge-
lo da indiferença que envolvia 
o seu coração pecador. 

O coração frio não pode 
permanecer indiferente dian-
te do olhar do Senhor. 

Jesus Cristo veio para 
salvar os pecadores… não 
veio para apoiá-los nas trevas 
do erro: “É Jesus verdadei-
ramente o Senhor: chama 
quem quer e seu chama-



75 

mento é poderoso” (Pe. Gabriel de 

Santa Maria Madalena). 
O Salvador olhou para 

Pedro exigindo a sua mudan-
ça de vida… Ele ama o peca-
dor, mas não ama o pecado… 
não quer que o pecador fique 
“estacionado” nas trevas. 

A penitência, no seu 
significado essencial, exige 
sempre mudança de vida: do 
pecado à virtude, da medio-
cridade ao fervor, do fervor à 
santidade. Esta mudança 
interior não se pode realizar 
sem o auxílio divino: mas o 
Senhor não é avaro, e en-
quanto chama o homem à 
penitência, oferece-lhe a 
graça necessária para con-
verter-se (Idem.). 
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PARTÍCULA 26 
(26/05/2020) 

O olhar de Jesus (26) 
 

“… e o Senhor, voltan-
do-se, fixou o olhar em 
Pedro” (Lc 22, 61)

. 
 

Jesus Cristo olhou para 
Pedro e o reanimou! O olhar 
misericordioso de Jesus deu 
ânimo ao Apóstolo que o 
negou por três vezes e que se 
uniu às criaturas. 

O Salvador não olhou 
para São Pedro para conde-
ná-lo; mas sim, para levantá-
lo… para reanimá-lo. O 
Salvador veio para ajudar os 
pecadores a se levantarem da 
escuridão do pecado: “Jesus 
Cristo é o Salvador; vai à 
procura de quem necessita 
de salvação e a oferece” (Pe. 
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Gabriel de Santa Maria Madalena). 
Jesus Cristo, com o seu 

olhar, “reanima” o pecador 
que diz sim para o seu amor. 
Só se perde eternamente 
quem diz não para Cristo… 
quem volta as costas para o 
seu olhar bondoso. 

Milhares de pecadores 
permanecem no pecado… sob 
a escravidão das criaturas… 
porque não olham para o 
olhar “reanimador” do Sal-
vador. 

São Pedro deixou a fo-
gueira e as criaturas que ali 
estavam, para fixar os olhos 
no olhar demorado de 
Cristo… ele não ficou indi-
ferente diante do amor do 
Salvador. 

Aquele que olha para o 
Salvador esvazia o coração 
das coisas caducas desse 
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mundo. Somente o Senhor 
pode nos reanimar nas horas 
difíceis e de provações. 
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PARTÍCULA 27 
(27/05/2020) 

O olhar de Jesus (27) 
 

“… e o Senhor, voltan-
do-se, fixou o olhar em 
Pedro” (Lc 22, 61)

. 
 

Jesus Cristo, Bom Pas-
tor, realizou muitos milagres 
tocando o corpo dos enfer-
mos… mas, agora, Ele cura 
a São Pedro sem tocá-lo… 
curou o seu coração negador 
e frio com o olhar de amor e 
de misericórdia. 

O salvador olhou para 
Pedro! Ele não excluiu o 
Apóstolo do seu rebanho… 
mas o curou de “longe”… 
não usou palavras: “O bom 
pastor que deu a vida por 
todos os homens, a ninguém 
exclui de seu rebanho; é o 
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homem que se exclui quan-
do repele conscientemente a 
mensagem de Cristo” (Pe. 

Gabriel de Santa Maria Madalena). 
São Pedro olhou para o 

Senhor e abriu o coração para 
a salvação… aceitou, não o-
brigado, passar por esta porta 
salvadora: “Quem passar 
por mim será salvo” (Jo 10, 9). 

Jesus, Deus misericor-
dioso, olha para os que estão 
nas trevas… o seu olhar pe-
netra todos os corações e os 
ilumina. Ele espera a “per-
missão” do pecador. 

Santa Margarida Maria 
Alacoque escreve: “Ó Jesus, 
permiti-me entrar em vosso 
coração como numa escola. 
Nela aprende a ciência dos 
santos, a ciência do puro 
amor. Ó bom mestre, ouça 
eu, com atenção, vossa voz 
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que me diz: aprendei de 
mim que sou manso e 
humilde de Coração e en-
contrareis a verdadeira paz 
da alma”. 
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PARTÍCULA 28 
(28/05/2020) 

O olhar de Jesus (28) 
 

“… e o Senhor, voltan-
do-se, fixou o olhar em 
Pedro” (Lc 22, 61)

. 
 

Jesus Cristo, o Manso 
Cordeiro, olhou para Pedro, e 
o Apóstolo expôs-lhe a “fe-
rida” do seu coração traidor 
e negador… ele “abriu” o 
coração para Cristo que 
conhece tudo. 

Feliz do pecador que não 
teima no pecado… que não 
insiste no caminho das trevas; 
mas sim, que volta para a 
claridade do perdão de Deus. 

O olhar do Salvador 
convidou Pedro a lutar contra 
o pecado. Ele não aceita um 
coração onde o demônio 
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reina. 
O Senhor olhou para 

São Pedro para curá-lo… 
para libertá-lo do seu 
pecado: “Olhai-me, ó Jesus, 
misericórdia infinita, voltai 
para mim vossa face, como 
devotamente vos suplico, a 
fim de que, sob o vosso 
olhar, possa chorar meus 
pecados. Um dia olhastes 
para Pedro, caído em 
pecado. Sob vosso olhar e 
pelo socorro divino, chorou 
amargamente” (São Leão IX). 

A nossa conversão deve 
ser sincera e contínua: “A 
conversão do coração é 
necessária não só a quem 
caiu em culpa grave, mas 
também a quem, vivendo 
em graça, tem, contudo, 
sempre necessidade de li-
bertar-se de qualquer peca-
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do voluntário, para alcan-
çar a plenitude da vida em 
Cristo” (Pe. Gabriel de Santa Maria 

Madalena). 
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PARTÍCULA 29 
(29/05/2020) 

O olhar de Jesus (29) 
 

“… e o Senhor, voltan-
do-se, fixou o olhar em 
Pedro” (Lc 22, 61)

. 
 

Jesus Cristo, o Bom pas-
tor, voltando-se, olhou para 
Pedro e lhe “disse” com o 
olhar cheio de bondade: Le-
vanta tu que “dormes” no 
meio das criaturas falsas e 
perigosas… sai do comodis-
mo tu que buscas o como-
dismo diante do calor do fo-
go, numa noite fria… expul-
sa do seu coração a falsida-
de, tu que negastes o seu Sal-
vador, aquele que te escolheu 
e que te chamou pelo nome. 

O Senhor não veio para 
desanimar o pecador; mas 
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sim, veio para acordá-lo, 
para convidá-lo a deixar o 
“peso” das coisas terrenas… 
principalmente o pecado. 

O Senhor não ocultou o 
seu olhar do Apóstolo nega-
dor; mas sim, olhou demora-
damente… o Bom Pastor não 
despreza uma ovelha des-
garrada… Ele veio para sal-
var: “Vossas ovelhas encon-
trarão pastagem porque 
quem vos segue com cora-
ção simples é alimentado em 
campos eternamente férteis. 
E quais são as pastagens 
destas ovelhas senão as ale-
grias íntimas de um paraíso 
sempre verdejante?” (São 

Gregório Magno). 
Jesus não desprezou a 

Pedro: “É tua face, Senhor, 
que eu procuro, não me 
escondas a tua face” (Sl 27, 8-9). 
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PARTÍCULA 30 
(30/05/2020) 

O olhar de Jesus (30) 
 

“… e o Senhor, voltan-
do-se, fixou o olhar em 
Pedro” (Lc 22, 61)

. 
 

Jesus olhou para São 
Pedro! Olhar de misericórdia! 
O Salvador não pagou o mal 
com o mal… não “pagou” as 
negações de Pedro com a 
vingança. 

Cristo Jesus é Deus e 
não desceu ao nível de 
Pedro… o Coração d’Ele o 
perdoou… não se assemelhou 
ao do negador. 

O Salvador não vingou 
de Pedro desprezando-o… 
Ele não veio para vingar; mas 
sim, para perdoar o coração 
arrependido. 
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Jesus Cristo, Deus Eter-
no, poderia ter passado sem 
olhar para São Pedro, mas 
não o fez… o esquecimento é 
a melhor vingança, mas o 
Salvador não veio para vin-
gar. 

A vingança “nasce” 
sempre da fraqueza da al-
ma… o Senhor é forte e não 
vinga… Ele suportou as nega-
ções de Pedro com o Coração 
sereno e cheio de perdão. 

Aquele que “paga” o 
mal com o mal não sabe 
perdoar… possui um coração 
vingativo. 

Jesus nos ensina a per-
doar aquele que nos ofende! 
Quem vinga não agrada a 
Deus e caminha longe da 
santidade. 
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PARTÍCULA 31 
(31/05/2020) 

O olhar de Jesus (31) 
 

“… e o Senhor, voltan-
do-se, fixou o olhar em 
Pedro” (Lc 22, 61)

. 
 

Jesus, o Bondoso Pastor, 
voltando-se, olhou para Pe-
dro… e o Apóstolo negador 
não zombou do olhar do 
Senhor, não o desprezou… 
não fez pouco caso do olhar 
do Salvador… não ficou in-
diferente… não escolheu o 
pecado e as trevas; mas 
chorou amargamente. 

São Pedro não desprezou 
o olhar misericordioso do Se-
nhor… não foi rebelde; mas 
sim, olhou para Jesus, Luz 
Eterna… e saiu das trevas. É 
muito perigoso desprezar o 
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olhar de Jesus para viver no 
pecado: “Desgraçado daque-
le que abusa da bondade de 
Deus para ofendê-lo mais” 
(Santo Afonso Maria de Ligório), e: “Lú-
cifer foi castigado por Deus 
com tão assombrosa preste-
za, porque, ao rebelar-se, 
esperava não ser punido” 
(São Bernardo de Claraval). 

Após contemplar a Face 
de Jesus… de olhar nos olhos 
do Senhor, Pedro não quis 
permanecer no erro… não 
quis teimar no pecado: “O 
Senhor, porém, amaldiçoa 
aquele que peca na espe-
rança do perdão. A es-
perança depois do pecado, 
quando o pecador deveras 
se arrepende, é agradável a 
Deus, mas a dos obstinados 
lhe é abominável” (Santo Afonso 

Maria de Ligório).  
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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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