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PARTÍCULA 01 
(01/08/2020) 

Jesus é coroado de espinhos 
(01) 

 

“Os soldados o levaram 
ao interior do palácio, isto é, 
do Pretório, e convocaram 
toda a coorte. Em seguida, 
vestiram-no de púrpura e 
tecendo uma coroa de 
espinhos, lha impuseram. E 
começaram a saudá-lo: 
‘Salve, rei dos judeus!’ E 
batiam-lhe na cabeça com 
um caniço. Cuspiam nele e, 
de joelhos, o adoravam. 
Depois de caçoarem dele, 
despiram-lhe a púrpura e 
tornaram a vesti-lo com as 
suas próprias vestes” (Mc 15, 

16-20). 
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“Os soldados o levaram 
ao interior do palácio, isto é, 
do Pretório, e convocaram 
toda a coorte”. 

Teofilacto escreve: “O 
orgulho militar, que goza 
sem medida com o opróbrio, 
manifesta aqui a sua pró-
pria sujeira… os soldados o 
levaram ao pátio do pre-
tório”. 

Jesus, Manso Cordeiro, 
foi levado para o interior do 
palácio… do pretório. Ele não 
abriu a boca… sofreu calado. 
O Rei do céu entrou no 
palácio dos homens para 
sofrer! Ele não estava so-
zinho; além dos soldados es-
tava toda a coorte. Apren-
damos do Senhor a suportar 
com paciência as humilhações 
vindas dos homens: “Quanto 
satisfaz a Deus quem, com 
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paciência e humildade, a-
braça as cruzes que Ele lhe 
manda!” (Santo Afonso Maria de 

Ligório), e: “Suportar os des-
prezos é pedra de toque da 
humildade e da verdadeira 
virtude” (São Francisco de Sales). 
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PARTÍCULA 02 
(02/08/2020) 

Jesus é coroado de espinhos 
(02) 

 
“Os soldados o levaram 

ao interior do palácio, isto é, 
do Pretório, e convocaram 
toda a coorte. Em seguida, 
vestiram-no de púrpura e 
tecendo uma coroa de 
espinhos, lha impuseram. E 
começaram a saudá-lo: 
‘Salve, rei dos judeus!’ E 
batiam-lhe na cabeça com 
um caniço. Cuspiam nele e, 
de joelhos, o adoravam. 
Depois de caçoarem dele, 
despiram-lhe a púrpura e 
tornaram a vesti-lo com as 
suas próprias vestes” (Mc 15, 

16-20). 
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“Os soldados o levaram 
ao interior do palácio, isto é, 
do Pretório, e convocaram 
toda a coorte”. 

O Senhor que veio para 
conduzir os homens para o 
céu… é levado por eles para o 
interior do Pretório para ser 
coroado de espinhos. A hu-
mildade de Jesus é encan-
tadora! Aquele que imita o 
exemplo de Jesus caminha 
com segurança para o céu, 
principalmente a sua humil-
dade: “Verbo Encarnado, 
peço-vos, pelos merecimen-
tos de vossa santa humil-
dade que vos fez abraçar 
tantos desprezos e injúrias 
por nosso amor, livrai-me 
do orgulho e dai-me parte 
da vossa santa humildade” 
(Santo Afonso Maria de Ligório). 
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A humildade do Senhor 
diante das humilhações “de-
sarma” o nosso coração 
tornando-o manso e humil-
de! 
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PARTÍCULA 03 
(03/08/2020) 

Jesus é coroado de espinhos 
(03) 

 
“Os soldados o levaram 

ao interior do palácio, isto é, 
do Pretório, e convocaram 
toda a coorte. Em seguida, 
vestiram-no de púrpura e 
tecendo uma coroa de 
espinhos, lha impuseram. E 
começaram a saudá-lo: 
‘Salve, rei dos judeus!’ E 
batiam-lhe na cabeça com 
um caniço. Cuspiam nele e, 
de joelhos, o adoravam. 
Depois de caçoarem dele, 
despiram-lhe a púrpura e 
tornaram a vesti-lo com as 
suas próprias vestes” (Mc 15, 

16-20). 
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“Os soldados o levaram 
ao interior do palácio, isto é, 
do Pretório, e convocaram 
toda a coorte”. 

Convocaram toda a 
coorte para assistir a hu-
milhação do salvador… essa 
coorte era os soldados da 
guarda. Todos se aproxi-
maram de boa vontade para 
assistir o sofrimento do Man-
so e Humilde Cordeiro… que 
suportava tudo por amor. 

Quando formos humi-
lhados publicamente, con-
templemos a Cristo no Pre-
tório, e o nosso coração 
suportará as humilhações em 
paz. Aquele que não se une a 
Jesus sofredor jamais imi-
tará o seu exemplo! 

Os soldados convocaram 
a coorte para que ajudassem a 
zombar do Senhor. O coração 
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que não possui Deus é capaz 
de cometer coisas horríveis! 

Hoje, infelizmente, mui-
tos se reúnem para zombar 
de Jesus Sacramentado, re-
cebendo-o em pecado mortal. 
Triste insulto contra o Sal-
vador! 
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PARTÍCULA 04 
(04/08/2020) 

Jesus é coroado de espinhos 
(04) 

 
“Os soldados o levaram 

ao interior do palácio, isto é, 
do Pretório, e convocaram 
toda a coorte. Em seguida, 
vestiram-no de púrpura e 
tecendo uma coroa de 
espinhos, lha impuseram. E 
começaram a saudá-lo: 
‘Salve, rei dos judeus!’ E 
batiam-lhe na cabeça com 
um caniço. Cuspiam nele e, 
de joelhos, o adoravam. 
Depois de caçoarem dele, 
despiram-lhe a púrpura e 
tornaram a vesti-lo com as 
suas próprias vestes” (Mc 15, 

16-20). 
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“Os soldados o levaram 
ao interior do palácio, isto é, 
do Pretório, e convocaram 
toda a coorte”. 

Gábata (aramaico gab-
beta’, chamado lithostrotos 
em gr.). Nome do lugar do 
julgamento de Jesus Cristo 
por Pilatos (Jo 19, 13), no 
Pretório (Mt 27, 27; Mc 15, 

16). Há dois locais geral-
mente aceitos que podem ser 
identificados com o palácio 
que Pilatos ocupava enquanto 
estava em Jerusalém. 

O Cordeiro Inocente so-
freu nesse lugar… foi levado 
pelos soldados e não ofereceu 
resistência… quem ama não 
foge das humilhações, dores 
e insultos. 

Jesus, Inocente, não se 
intimidou diante dos solda-
dos nem da guarda (coorte). 



22 

Aquele que é inocente en-
frenta os inimigos com a 
cabeça erguida e com o 
coração valente. A verdade 
trinfa sempre! 
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PARTÍCULA 05 
(05/08/2020) 

Jesus é coroado de espinhos 
(05) 

 
“Os soldados o levaram 

ao interior do palácio, isto é, 
do Pretório, e convocaram 
toda a coorte. Em seguida, 
vestiram-no de púrpura e 
tecendo uma coroa de 
espinhos, lha impuseram. E 
começaram a saudá-lo: 
‘Salve, rei dos judeus!’ E 
batiam-lhe na cabeça com 
um caniço. Cuspiam nele e, 
de joelhos, o adoravam. 
Depois de caçoarem dele, 
despiram-lhe a púrpura e 
tornaram a vesti-lo com as 
suas próprias vestes” (Mc 15, 

16-20). 
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“Em seguida, vestiram-
no de púrpura…” 

Dom Duarte Leopoldo 
ensina: “O manto de púr-
pura, a clamyde dos gregos, 
o paludamentum dos lati-
nos, era uma veste militar, 
que se trazia por cima da 
couraça. O dos tribunos era 
branco, o dos generais e 
imperadores, vermelho” 
(Concordância dos Santos Evangelhos). 

Os soldados tiraram as 
vestes do Senhor para cobri-
lo com a púrpura… isso foi 
uma grande humilhação. 
Todos viram as chagas do 
Salvador! E o Cordeiro 
Inocente permaneceu em 
silêncio… suportou tudo com 
paciência! 

Quando os caluniadores 
tirarem a nossa veste do bom 
nome, suportemos tudo por 
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amor a Cristo Jesus… 
entreguemos tudo em suas 
mãos e Ele que sabe de tudo 
nos protegerá. 
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PARTÍCULA 06 
(06/08/2020) 

Jesus é coroado de espinhos 
(06) 

 
“Os soldados o levaram 

ao interior do palácio, isto é, 
do Pretório, e convocaram 
toda a coorte. Em seguida, 
vestiram-no de púrpura e 
tecendo uma coroa de 
espinhos, lha impuseram. E 
começaram a saudá-lo: 
‘Salve, rei dos judeus!’ E 
batiam-lhe na cabeça com 
um caniço. Cuspiam nele e, 
de joelhos, o adoravam. 
Depois de caçoarem dele, 
despiram-lhe a púrpura e 
tornaram a vesti-lo com as 
suas próprias vestes” (Mc 15, 

16-20). 
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“Em seguida, vestiram-
no de púrpura…” 

Desnudaram o Salvador 
diante dos soldados e da 
guarda… e zombaram do 
Senhor Inocente! Colocaram 
sobre o seu Santíssimo Corpo 
a púrpura… não por caridade, 
educação e respeito; mas sim, 
por zombaria e escárnio… 
para chama-lo de rei falso e 
fingido: “De sorte que o que 
tinha o mundo por honra, 
tornou-se em desonra de 
Cristo, para fazer d’Ele 
uma farsa e representação 
de rei” (Pe. Ramón Genover, Arca de 

Salvação). 
É encantadora a pa-

ciência de Cristo na dor! 
Aprendamos d’Ele a superar 
o peso da cruz sem murmurar: 
“Não existe coisa mais 
agradável a Deus do que 
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sofrer com paciência e paz 
todas as cruzes por ele 
enviadas” (Santo Afonso Maria de 
Ligório, A prática do amor a Jesus 

Cristo). 
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PARTÍCULA 07 
(07/08/2020) 

Jesus é coroado de espinhos 
(07) 

 
“Os soldados o levaram 

ao interior do palácio, isto é, 
do Pretório, e convocaram 
toda a coorte. Em seguida, 
vestiram-no de púrpura e 
tecendo uma coroa de 
espinhos, lha impuseram. E 
começaram a saudá-lo: 
‘Salve, rei dos judeus!’ E 
batiam-lhe na cabeça com 
um caniço. Cuspiam nele e, 
de joelhos, o adoravam. 
Depois de caçoarem dele, 
despiram-lhe a púrpura e 
tornaram a vesti-lo com as 
suas próprias vestes” (Mc 15, 

16-20). 
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“Em seguida, vestiram-
no de púrpura…” 

A púrpura significa 
nossos pecados que pesaram 
sobre os ombros de Jesus 
Cristo, Manso Cordeiro: “A 
púrpura representava, em 
particular, as obras que tem 
aparência de boas e gene-
rosas, porém, diante de 
Deus são más e abomi-
náveis, pela intenção mun-
dana e terrena com que são 
feitas” (Pe. Ramón Genover, Arca de 

Salvação). 
Peçamos ao Senhor 

Deus que a veste da púrpura 
não seja colocada sobre os 
nossos ombros. Se formos 
obrigados a escolher a púr-
pura, que seja a da caridade… 
com a qual cobriremos os 
nossos pecados e a falta de 
fidelidade a Deus. 
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A púrpura da caridade 
deve ser agradável aos olhos 
de Deus! 
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PARTÍCULA 08 
(08/08/2020) 

Jesus é coroado de espinhos 
(08) 

 
“Os soldados o levaram 

ao interior do palácio, isto é, 
do Pretório, e convocaram 
toda a coorte. Em seguida, 
vestiram-no de púrpura e 
tecendo uma coroa de 
espinhos, lha impuseram. E 
começaram a saudá-lo: 
‘Salve, rei dos judeus!’ E 
batiam-lhe na cabeça com 
um caniço. Cuspiam nele e, 
de joelhos, o adoravam. 
Depois de caçoarem dele, 
despiram-lhe a púrpura e 
tornaram a vesti-lo com as 
suas próprias vestes” (Mc 15, 

16-20). 
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“Em seguida, vestiram-
no de púrpura…” 

Colocaram sobre o Cor-
po Puro do Salvador um man-
to… não bonito nem vistoso; 
mas sim, sujo: “Quem tra-
java este manto com essa 
cor, era o imperador ro-
mano, deste modo ficava 
patente a zombaria em cima 
de quem pretendia ser rei. 
O manto era velho, rasgado 
e sujo; colocaram-no de 
qualquer jeito, demons-
trando que sua pretensão 
era de um louco” (Pe. Luís de la 

Palma). 
O Senhor aceitou com 

humildade a púrpura sobre o 
seu adorável Corpo… não 
protestou… não disse pala-
vras… a sua humildade foi 
encantadora diante dessa 
terrível humilhação. 
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Aquele que segue a 
Cristo humilde não se revolta 
diante da crueldade das 
criaturas; mas sim, caminha 
em paz! A humildade do 
Senhor “acalma” o nosso 
orgulho! 
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PARTÍCULA 09 
(09/08/2020) 

Jesus é coroado de espinhos 
(09) 

 
“Os soldados o levaram 

ao interior do palácio, isto é, 
do Pretório, e convocaram 
toda a coorte. Em seguida, 
vestiram-no de púrpura e 
tecendo uma coroa de 
espinhos, lha impuseram. E 
começaram a saudá-lo: 
‘Salve, rei dos judeus!’ E 
batiam-lhe na cabeça com 
um caniço. Cuspiam nele e, 
de joelhos, o adoravam. 
Depois de caçoarem dele, 
despiram-lhe a púrpura e 
tornaram a vesti-lo com as 
suas próprias vestes” (Mc 15, 

16-20). 
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“… e tecendo uma 
coroa de espinhos, lha 
impuseram”. 

Os soldados colocaram 
uma cora de espinhos em 
Nosso Senhor para zombar 
de sua realeza. Não só te-
ceram uma coroa de espinhos, 
mas a colocaram na cabeça do 
Senhor em “forma” de capa-
cete. Dor inexplicável! A co-
roa não era pequena. A coroa 
tinha a “forma” de capacete 
e cobria toda a cabeça do 
Salvador, alguns espinhos 
eram longos e pontiagudos, 
outros curtos e encurvados. 
Não sabemos quais tipos de 
espinhos foram usados, pois 
em Jerusalém existem muitas 
espécies (Pe. Luís de la 

Palma). 
Quando o “espinho” da 

tentação nos “atacar” sem 
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intervalo, olhemos para a 
coroa de espinhos na cabeça 
do Senhor Inocente… e, en-
tão, suportaremos tudo por 
amor a Jesus que sofreu sem 
reclamar: “Alarga-te, coroa 
de espinhos, para que eu 
coloque em ti minha cabe-
ça” (Santo Afonso Maria de Ligório). 
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PARTÍCULA 10 
(10/08/2020) 

Jesus é coroado de espinhos 
(10) 

 
“Os soldados o levaram 

ao interior do palácio, isto é, 
do Pretório, e convocaram 
toda a coorte. Em seguida, 
vestiram-no de púrpura e 
tecendo uma coroa de 
espinhos, lha impuseram. E 
começaram a saudá-lo: 
‘Salve, rei dos judeus!’ E 
batiam-lhe na cabeça com 
um caniço. Cuspiam nele e, 
de joelhos, o adoravam. 
Depois de caçoarem dele, 
despiram-lhe a púrpura e 
tornaram a vesti-lo com as 
suas próprias vestes” (Mc 15, 

16-20). 
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“… e tecendo uma 
coroa de espinhos, lha 
impuseram”. 

O Rei do céu e da terra 
foi coroado com agudos 
espinhos… grande humilha-
ção para um Senhor Ino-
cente e sem pecado. 

Nenhuma coroa seria 
digna, pois tudo neste mundo 
é perecível. O que fica é o 
amor que se consegue pelo 
sofrimento, como espinhos 
que ferem. Embora merecês-
semos a morte eterna e todo o 
sofrimento, o Senhor recebeu 
os espinhos no nosso lugar. O 
que seria para nós castigo, 
para Ele foi glória eterna. 
Desses espinhos de que fo-
mos poupados, brotou flores e 
imortalidade, uma coroa pere-
ne. Cravada firmemente em 
sua cabeça, assim não cairia e 
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ninguém poderia tirá-la, seu 
reino seria inabalável e 
perpétuo: “Espinhos que 
coroastes Jesus, feri-me de 
amor para com Jesus” (Santo 

Afonso Maria de Ligório). 



41 

PARTÍCULA 11 
(11/08/2020) 

Jesus é coroado de espinhos 
(11) 

 
“Os soldados o levaram 

ao interior do palácio, isto é, 
do Pretório, e convocaram 
toda a coorte. Em seguida, 
vestiram-no de púrpura e 
tecendo uma coroa de 
espinhos, lha impuseram. E 
começaram a saudá-lo: 
‘Salve, rei dos judeus!’ E 
batiam-lhe na cabeça com 
um caniço. Cuspiam nele e, 
de joelhos, o adoravam. 
Depois de caçoarem dele, 
despiram-lhe a púrpura e 
tornaram a vesti-lo com as 
suas próprias vestes” (Mc 15, 

16-20). 
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“… e tecendo uma 
coroa de espinhos, lha 
impuseram”. 

Coroar a cabeça do 
Senhor com uma coroa de 
espinhos foi grande humi-
lhação para o Rei dos reis e 
Senhor dos senhores! Ele, o 
Senhor, Riqueza Infinita, não 
foi coroado com uma coroa 
de ouro ou de prata… nem de 
rosas ou flores; mas sim, com 
uma coroa de agudos espi-
nhos… uma planta despre-
zível na região de Jerusalém. 

O Salvador fez somente 
o bem e foi “recompensado” 
com uma coroa de espinhos. 
Grande ingratidão! 

Quando formos tratados 
com desprezo pelas pessoas 
que ajudamos, não nos en-
tristeçamos; pelo contrário, 
unamos a Jesus coroado de 
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espinhos… e suportaremos 
tudo com amor, paciência e 
alegria. 

Não podemos abando-
nar o caminho do bem… da 
luz, por causa das pessoas 
ingratas! Deus quer que 
brilhemos com o exemplo, 
principalmente nas horas 
difíceis. 



44 

PARTÍCULA 12 
(12/08/2020) 

Jesus é coroado de espinhos 
(12) 

 
“Os soldados o levaram 

ao interior do palácio, isto é, 
do Pretório, e convocaram 
toda a coorte. Em seguida, 
vestiram-no de púrpura e 
tecendo uma coroa de 
espinhos, lha impuseram. E 
começaram a saudá-lo: 
‘Salve, rei dos judeus!’ E 
batiam-lhe na cabeça com 
um caniço. Cuspiam nele e, 
de joelhos, o adoravam. 
Depois de caçoarem dele, 
despiram-lhe a púrpura e 
tornaram a vesti-lo com as 
suas próprias vestes” (Mc 15, 

16-20). 
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“… e tecendo uma 
coroa de espinhos, lha 
impuseram”. 

Foi dolorosa a coroação 
de espinhos sofrida pelo 
Cordeiro Manso e Inocente! 
Os espinhos feriram a cabeça 
e a Face do Salvador… 
jorrou sangue! 

Puseram a coroa na ca-
beça do Senhor para humilhá-
lo, ao invés de coroá-lo com 
as coroas dos reis que são 
coroados após vencer os ini-
migos… para indicar que 
Cristo foi um fracassado e o 
seu reino uma loucura. 

Os mundanos e inimi-
gos de Deus exaltam o pe-
cado e chamam a Deus de 
fracassado e perdedor… 
dizem que são livres para 
caminharem nas trevas e 
desprezam o caminho da luz. 
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O mundo coroa os seus 
seguidores com “louvores” e 
“aplausos” que se “evapo-
ram” imediatamente; en-
quanto que os amigos de 
Jesus Cristão serão coroados 
no céu para sempre. 
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PARTÍCULA 13 
(13/08/2020) 

Jesus é coroado de espinhos 
(13) 

 
“Os soldados o levaram 

ao interior do palácio, isto é, 
do Pretório, e convocaram 
toda a coorte. Em seguida, 
vestiram-no de púrpura e 
tecendo uma coroa de 
espinhos, lha impuseram. E 
começaram a saudá-lo: 
‘Salve, rei dos judeus!’ E 
batiam-lhe na cabeça com 
um caniço. Cuspiam nele e, 
de joelhos, o adoravam. 
Depois de caçoarem dele, 
despiram-lhe a púrpura e 
tornaram a vesti-lo com as 
suas próprias vestes” (Mc 15, 

16-20). 
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“E começaram a sau-
dá-lo: ‘Salve, rei dos ju-
deus!’ E batiam-lhe na ca-
beça com um caniço. Cus-
piam nele e, de joelhos, o 
adoravam”. 

O Senhor havia dito a 
seus discípulos sobre o des-
tino do Filho do homem: 
“Escarnecerão dele, cuspi-
rão nele” (Mc 10, 34). 

Ajoelhados diante de 
Jesus, começaram a saudá-lo: 
“Salve, rei dos judeus!” E 
davam-lhe bofetadas (Jo 19, 

3). Zombavam d’Ele e fin-
giam adorá-lo como rei. 
Cuspiam-lhe no rosto e, 
tomando o caniço, davam-
lhe golpes na cabeça (Mt 27, 

30), misturando aquela saliva 
asquerosa com o seu preciso 
Sangue e enterrando mais os 
espinhos em sua cabeça (Pe. 
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Luís de la Palma). 
Aquele que recebe o 

Santíssimo Corpo de Jesus, 
com a alma em pecado 
mortal, “mistura” a Carne do 
Senhor com a saliva repug-
nante do pecado… o Senhor 
é “obrigado” a entrar num 
corpo que se tornou morada 
do demônio. 
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PARTÍCULA 14 
(14/08/2020) 

Jesus é coroado de espinhos 
(14) 

 
“Os soldados o levaram 

ao interior do palácio, isto é, 
do Pretório, e convocaram 
toda a coorte. Em seguida, 
vestiram-no de púrpura e 
tecendo uma coroa de 
espinhos, lha impuseram. E 
começaram a saudá-lo: 
‘Salve, rei dos judeus!’ E 
batiam-lhe na cabeça com 
um caniço. Cuspiam nele e, 
de joelhos, o adoravam. 
Depois de caçoarem dele, 
despiram-lhe a púrpura e 
tornaram a vesti-lo com as 
suas próprias vestes” (Mc 15, 

16-20). 
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“E começaram a sau-
dá-lo: ‘Salve, rei dos ju-
deus!’ E batiam-lhe na ca-
beça com um caniço. Cus-
piam nele e, de joelhos, o 
adoravam”. 

Colocaram uma coroa 
de espinhos na cabeça do 
Salvador… puseram também 
um caniço (cana) em sua 
mãe direita, em lugar de dar-
lhe um cetro… tudo para 
zombar do Senhor, querendo 
significar com isso que o seu 
reino era oco e sem subs-
tância… e que Jesus era um 
rei fraco e cheio de ilusão e 
vaidade. Grande humilhação 
para o Senhor do céu e da 
terra! E Ele suportou tudo 
com paciência… para nos 
ensinar que a paciência é 
ótima “arma” para vencer as 
humilhações. 
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É muito fácil perder 
tudo diante da humilhação e 
do desprezo! Aquele que 
imita o Senhor não se revolta 
nas horas difíceis; mas sim, 
suporta tudo por amor a Ele 
que suportou tudo para nos 
salvar. 
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PARTÍCULA 15 
(15/08/2020) 

Jesus é coroado de espinhos 
(15) 

 
“Os soldados o levaram 

ao interior do palácio, isto é, 
do Pretório, e convocaram 
toda a coorte. Em seguida, 
vestiram-no de púrpura e 
tecendo uma coroa de 
espinhos, lha impuseram. E 
começaram a saudá-lo: 
‘Salve, rei dos judeus!’ E 
batiam-lhe na cabeça com 
um caniço. Cuspiam nele e, 
de joelhos, o adoravam. 
Depois de caçoarem dele, 
despiram-lhe a púrpura e 
tornaram a vesti-lo com as 
suas próprias vestes” (Mc 15, 

16-20). 
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“E começaram a sau-
dá-lo: ‘Salve, rei dos ju-
deus!’ E batiam-lhe na ca-
beça com um caniço. Cus-
piam nele e, de joelhos, o 
adoravam”. 

São Beda escreve: “Os 
soldados adoraram a Jesus 
Cristo para zombar d’Ele, 
como se Ele tivesse men-
tindo afirmando ser Deus… 
como se Ele tivesse afir-
mado falsamente que era 
Deus” (in Marcum, 4, 44). 

Jesus Cristo disse aberta-
mente ser o Filho de Deus… 
ser o Deus Bendito… e o ódio 
dos inimigos aumentou diante 
dessa grande e consoladora 
verdade. Ao invés de abrirem 
o coração para o Salvador, 
usaram de violência para 
destruí-lo… tudo em vão! 
Ninguém pode “apagar” a 
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existência de Deus! 
O Senhor, Deus Bendi-

to, não se intimidou diante 
das zombarias e agressões… 
a verdade eterna não pode se 
curvar diante da mentira dos 
homens que buscam as trevas. 
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PARTÍCULA 16 
(16/08/2020) 

Jesus é coroado de espinhos 
(16) 

 
“Os soldados o levaram 

ao interior do palácio, isto é, 
do Pretório, e convocaram 
toda a coorte. Em seguida, 
vestiram-no de púrpura e 
tecendo uma coroa de 
espinhos, lha impuseram. E 
começaram a saudá-lo: 
‘Salve, rei dos judeus!’ E 
batiam-lhe na cabeça com 
um caniço. Cuspiam nele e, 
de joelhos, o adoravam. 
Depois de caçoarem dele, 
despiram-lhe a púrpura e 
tornaram a vesti-lo com as 
suas próprias vestes” (Mc 15, 

16-20). 
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“E começaram a sau-
dá-lo: ‘Salve, rei dos ju-
deus!’ E batiam-lhe na ca-
beça com um caniço. Cus-
piam nele e, de joelhos, o 
adoravam”. 

Os soldados zombaram 
de Jesus Cristo… mas essas 
zombarias voltaram-se con-
tra eles, porque perderam 
uma grande oportunidade de 
adorarem a Deus com o 
coração e a alma… eles 
ficaram por muito tempo 
perto do Salvador e jogaram o 
tempo e a oportunidade fora. 
Jesus Cristo, Deus Bendito, 
assistiu a zombaria e des-
prezo com paciência e man-
sidão. 

Eles saudaram ao Se-
nhor: “Salve, rei dos ju-
deus!” Por que não disseram: 
“Salve, nosso rei! Salve, 
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Deus Bendito! Salve, Servo 
sofredor que veio para nos 
libertar das trevas do pe-
cado! Salve, luz do mundo 
que veio para iluminar os 
nossos passos!” Perderam 
tudo! 

Hoje, infelizmente, mi-
lhares de católicos imitam 
esses soldados… “adoram” a 
Jesus somente da boca para 
fora… e não abrem o 
coração para Ele! 
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PARTÍCULA 17 
(17/08/2020) 

Jesus é coroado de espinhos 
(17) 

 
“Os soldados o levaram 

ao interior do palácio, isto é, 
do Pretório, e convocaram 
toda a coorte. Em seguida, 
vestiram-no de púrpura e 
tecendo uma coroa de 
espinhos, lha impuseram. E 
começaram a saudá-lo: 
‘Salve, rei dos judeus!’ E 
batiam-lhe na cabeça com 
um caniço. Cuspiam nele e, 
de joelhos, o adoravam. 
Depois de caçoarem dele, 
despiram-lhe a púrpura e 
tornaram a vesti-lo com as 
suas próprias vestes” (Mc 15, 

16-20). 
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“E começaram a sau-
dá-lo: ‘Salve, rei dos ju-
deus!’ E batiam-lhe na ca-
beça com um caniço. Cus-
piam nele e, de joelhos, o 
adoravam”. 

Os inimigos disseram ao 
Senhor: “Salve, rei dos ju-
deus!” Eles não mentiram, 
porque Jesus é o Rei do Uni-
verso… também dos judeus e 
dos soldados que zombavam 
d’Ele. Por detrás da zomba-
ria se escondia uma grande 
verdade… somente os cegos 
espiritualmente não a enxer-
gavam: “Sois Rei, Deus 
meu, por toda a eternidade; 
não é emprestado o Reino 
que tendes” (Santa Teresa de 

Jesus). 
O Rei do Universo 

sofreu grande humilhação 
nas mãos dos súditos in-
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gratos e covardes… zomba-
vam d’Ele dizendo a verdade, 
porque sendo humilhado, não 
deixou de reinar. O Senhor 
sofreu e não negou a sua 
realeza. 

Abramos a nossa alma 
para que Cristo, Rei dos reis, 
reine nela: “Ó minha alma, 
és um templo! Ó meu Deus, 
seja ela vosso reino! Sou e 
quero seu súdito vosso, 
reinai soberanamente em 
mim!” (D. Mercier). 
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PARTÍCULA 18 
(18/08/2020) 

Jesus é coroado de espinhos 
(18) 

 
“Os soldados o levaram 

ao interior do palácio, isto é, 
do Pretório, e convocaram 
toda a coorte. Em seguida, 
vestiram-no de púrpura e 
tecendo uma coroa de 
espinhos, lha impuseram. E 
começaram a saudá-lo: 
‘Salve, rei dos judeus!’ E 
batiam-lhe na cabeça com 
um caniço. Cuspiam nele e, 
de joelhos, o adoravam. 
Depois de caçoarem dele, 
despiram-lhe a púrpura e 
tornaram a vesti-lo com as 
suas próprias vestes” (Mc 15, 

16-20). 
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“E começaram a sau-
dá-lo: ‘Salve, rei dos ju-
deus!’ E batiam-lhe na ca-
beça com um caniço. Cus-
piam nele e, de joelhos, o 
adoravam”. 

Aquele que contempla a 
Cristo humilhado deveria a-
brir para Ele o coração… se 
não for por amor, deveria 
aceitá-lo por causa dos seus 
terríveis sofrimentos: “Ó ho-
mens, se não quereis amar a 
Jesus Cristo porque Ele é 
bom e é Deus, amai-o ao 
menos pelas imensas penas 
que sofreu por vós” (Dionísio 

Cartusiano, In cap. 27 Mt). 
Os soldados não estavam 

zombando de uma criatura… 
de um simples homem; mas 
sim, zombavam do verdadeiro 
Deus e verdadeiro homem… 
do Senhor que veio para sal-
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vá-los. É muito perigoso se 
envolver com os “poderosos” 
do mundo e zombar do Deus 
Poderoso. 

A humilhação do Se-
nhor é o melhor “remédio” 
para esmorecer o coração do 
homem! 
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PARTÍCULA 19 
(19/08/2020) 

Jesus é coroado de espinhos 
(19) 

 
“Os soldados o levaram 

ao interior do palácio, isto é, 
do Pretório, e convocaram 
toda a coorte. Em seguida, 
vestiram-no de púrpura e 
tecendo uma coroa de 
espinhos, lha impuseram. E 
começaram a saudá-lo: 
‘Salve, rei dos judeus!’ E 
batiam-lhe na cabeça com 
um caniço. Cuspiam nele e, 
de joelhos, o adoravam. 
Depois de caçoarem dele, 
despiram-lhe a púrpura e 
tornaram a vesti-lo com as 
suas próprias vestes” (Mc 15, 

16-20). 
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“E começaram a sau-
dá-lo: ‘Salve, rei dos ju-
deus!’ E batiam-lhe na ca-
beça com um caniço. Cus-
piam nele e, de joelhos, o 
adoravam”. 

O Rei dos reis não fora 
coroado com uma coroa de 
aplausos, elogios e respeito: 
mas sim, com uma coroa de 
espinhos: grande sofrimento 
e terrível desprezo! O ódio 
contra Ele era assustador e 
sem limite! Os inimigos, não 
satisfeitos, batem na sua ca-
beça coroada de espinhos 
com uma cana… a dor au-
menta… o sangue escorre… e 
os inimigos zombam do Se-
nhor que veio para salvá-los. 
Batem na cabeça da sal-
vação! 

O católico que comete 
pecado mortal bate na ca-
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beça do Salvador com a 
“cana” da ingratidão e do 
desrespeito. Diz ao Senhor 
que não quer servi-lo… que 
prefere a amizade das cria-
turas. 

É grande loucura ofen-
der ao Senhor que veio para 
nos libertar das mãos do 
Maligno! 
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PARTÍCULA 20 
(20/08/2020) 

Jesus é coroado de espinhos 
(20) 

 
“Os soldados o levaram 

ao interior do palácio, isto é, 
do Pretório, e convocaram 
toda a coorte. Em seguida, 
vestiram-no de púrpura e 
tecendo uma coroa de 
espinhos, lha impuseram. E 
começaram a saudá-lo: 
‘Salve, rei dos judeus!’ E 
batiam-lhe na cabeça com 
um caniço. Cuspiam nele e, 
de joelhos, o adoravam. 
Depois de caçoarem dele, 
despiram-lhe a púrpura e 
tornaram a vesti-lo com as 
suas próprias vestes” (Mc 15, 

16-20). 
 



69 

“E começaram a sau-
dá-lo: ‘Salve, rei dos ju-
deus!’ E batiam-lhe na ca-
beça com um caniço. Cus-
piam nele e, de joelhos, o 
adoravam”. 

O Cordeiro Manso esta-
va com a coroa de espinhos 
na cabeça e com uma cana 
como cetro: “… puseram-na 
em sua cabeça e um caniço 
na mão direita” (Mt 27, 29). 

Todos, soldados e povo, 
gargalhavam com a encena-
ção. Colocando uma cana na 
mão do Senhor gritavam: To-
mai vosso cetro real, que 
representa vosso reino; vazia 
como vossa cabeça. Escor-
riam lágrimas de dor dos 
olhos de Jesus, Manso Cor-
deiro; Senhor dos senhores… 
Rei dos reis. 

Ao cravarem a coroa de 
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espinhos com violentas paula-
das, diziam: Como é rei, não 
pode ficar sem uma coroa, 
esperamos que esta seja do 
seu agrado. 

O Pe. Luís de la Palma 
escreve: “Quem poderá re-
clamar de uma ofensa, 
quando vemos o quanto o 
Senhor sofreu por nós?” 
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PARTÍCULA 21 
(21/08/2020) 

Jesus é coroado de espinhos 
(21) 

 
“Os soldados o levaram 

ao interior do palácio, isto é, 
do Pretório, e convocaram 
toda a coorte. Em seguida, 
vestiram-no de púrpura e 
tecendo uma coroa de 
espinhos, lha impuseram. E 
começaram a saudá-lo: 
‘Salve, rei dos judeus!’ E 
batiam-lhe na cabeça com 
um caniço. Cuspiam nele e, 
de joelhos, o adoravam. 
Depois de caçoarem dele, 
despiram-lhe a púrpura e 
tornaram a vesti-lo com as 
suas próprias vestes” (Mc 15, 

16-20). 
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“E começaram a sau-
dá-lo: ‘Salve, rei dos ju-
deus!’ E batiam-lhe na ca-
beça com um caniço. Cus-
piam nele e, de joelhos, o 
adoravam”. 

São Marcos diz que 
cuspiam n’Ele (Mc 15, 19)… 
e São Mateus diz que cus-
piam na sua face (Mt 26, 67). 

O Santíssimo Corpo do 
Senhor, principalmente a sua 
Face, foi alvo das cusparadas 
dos inimigos… ódio tremen-
do e assustador! 

Eles contemplaram a Fa-
ce do Senhor para profaná-la 
com a saliva repugnante e 
asquerosa. Esses perversos 
tiveram grande oportunidade 
de adorar o Senhor… de 
abraçá-lo… de chamá-lo de 
amigo… de pedir-lhe a 
bênção… de pedir-lhe per-
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dão dos pecados… mas não, 
preferiram insultá-lo… cus-
pir em seu Corpo Santíssimo. 

Como é perigoso zom-
bar do Salvador! Como é 
perigoso desprezar o amor do 
Senhor que veio para nos 
salvar! 
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PARTÍCULA 22 
(22/08/2020) 

Jesus é coroado de espinhos 
(22) 

 
“Os soldados o levaram 

ao interior do palácio, isto é, 
do Pretório, e convocaram 
toda a coorte. Em seguida, 
vestiram-no de púrpura e 
tecendo uma coroa de 
espinhos, lha impuseram. E 
começaram a saudá-lo: 
‘Salve, rei dos judeus!’ E 
batiam-lhe na cabeça com 
um caniço. Cuspiam nele e, 
de joelhos, o adoravam. 
Depois de caçoarem dele, 
despiram-lhe a púrpura e 
tornaram a vesti-lo com as 
suas próprias vestes” (Mc 15, 

16-20). 
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“E começaram a sau-
dá-lo: ‘Salve, rei dos ju-
deus!’ E batiam-lhe na ca-
beça com um caniço. Cus-
piam nele e, de joelhos, o 
adoravam”. 

Os inimigos, cheios de 
ódio, cuspiram no Santís-
simo Corpo do Senhor. 

Hoje, infelizmente, mui-
tos católicos mundanos se 
aproximam da Comunhão em 
pecado mortal… se aproxi-
mam do Senhor para cuspir 
em seu Corpo recebendo-o 
em pecado… cometendo o 
terrível pecado de sacrilégio. 

Jesus Sacramentado é 
cuspido e zombado pelos ca-
tólicos que o recebem em 
pecado grave: “Jesus é muito 
ofendido na Eucaristia pelas 
múltiplas irreverências co-
metidas pelos próprios cris-
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tãos; pelos sacrilégios, cujo 
número e malícia causam 
admiração aos próprios de-
mônios” (São Pedro Julião Eymard), 
e: “Os próprios anjos te-
riam de se purificar para 
receber este sacramento, no 
caso de que tal purificação 
lhes fosse possível. Ela não 
pode acontecer, porque os 
anjos não têm pecados” 
(Santa Catarina de Sena). 
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PARTÍCULA 23 
(23/08/2020) 

Jesus é coroado de espinhos 
(23) 

 
“Os soldados o levaram 

ao interior do palácio, isto é, 
do Pretório, e convocaram 
toda a coorte. Em seguida, 
vestiram-no de púrpura e 
tecendo uma coroa de 
espinhos, lha impuseram. E 
começaram a saudá-lo: 
‘Salve, rei dos judeus!’ E 
batiam-lhe na cabeça com 
um caniço. Cuspiam nele e, 
de joelhos, o adoravam. 
Depois de caçoarem dele, 
despiram-lhe a púrpura e 
tornaram a vesti-lo com as 
suas próprias vestes” (Mc 15, 

16-20). 
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“E começaram a sau-
dá-lo: ‘Salve, rei dos ju-
deus!’ E batiam-lhe na ca-
beça com um caniço. Cus-
piam nele e, de joelhos, o 
adoravam”. 

Os soldados ajoelharam 
diante do Deus Bendito para 
injuriá-lo… adorando-o por 
escárnio e zombaria. 

Infelizmente, milhões de 
pessoas repetem esse gesto 
horrível até hoje. 

Os soldados que humi-
lharam o Salvador não tinham 
um conhecimento profundo 
sobre Ele, eram homens ru-
des, ignorantes e perversos… 
obedeciam as ordens de su-
periores pagãos e cheios de 
maldades. 

Hoje, muitos que conhe-
cem a Cristo e a sua Santa 
Doutrina, o “adoram” so-
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mente com o exterior… en-
quanto que o coração se 
“ajoelha” diante dos bens 
caducos e passageiros desse 
mundo… e vivem inclinados 
diante da luxúria… a alma é 
morada do demônio. Milhões 
de “adoradores” vivem so-
mente de aparência! 
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PARTÍCULA 24 
(24/08/2020) 

Jesus é coroado de espinhos 
(24) 

 
“Os soldados o levaram 

ao interior do palácio, isto é, 
do Pretório, e convocaram 
toda a coorte. Em seguida, 
vestiram-no de púrpura e 
tecendo uma coroa de 
espinhos, lha impuseram. E 
começaram a saudá-lo: 
‘Salve, rei dos judeus!’ E 
batiam-lhe na cabeça com 
um caniço. Cuspiam nele e, 
de joelhos, o adoravam. 
Depois de caçoarem dele, 
despiram-lhe a púrpura e 
tornaram a vesti-lo com as 
suas próprias vestes” (Mc 15, 

16-20). 
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“E começaram a sau-
dá-lo: ‘Salve, rei dos ju-
deus!’ E batiam-lhe na ca-
beça com um caniço. Cus-
piam nele e, de joelhos, o 
adoravam”. 

Se os soldados soubes-
sem quem era o Senhor que 
estava diante deles… às 
vezes, tudo seria diferente! 

O Pe. Ramón Genover 
escreve: “A saudação era de 
honra, mas como faziam 
para zombar do Senhor 
atormentava os seus ouvi-
dos, porque Ele ouvia os 
louvores dos anjos no céu”. 

Jesus, nosso Salvador, 
quer ser adorado verdadeira-
mente, não com fingimento e 
zombaria: “Ajoelhai-vos, ao 
avistardes Jesus na Hóstia 
adorável! Prosternai-vos, 
com profundo respeito, pe-
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rante Ele, em sinal de de-
pendência e de amor…” (São 

Pedro Julião Eymard). 
É triste conhecer a gran-

deza do Senhor… Deus Infi-
nito… a tratá-lo como se fos-
se uma criatura repugnante… 
com total desprezo e zomba-
ria! 

Jesus Cristo merece to-
do o nosso amor! 
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PARTÍCULA 25 
(25/08/2020) 

Jesus é coroado de espinhos 
(25) 

 
“Os soldados o levaram 

ao interior do palácio, isto é, 
do Pretório, e convocaram 
toda a coorte. Em seguida, 
vestiram-no de púrpura e 
tecendo uma coroa de 
espinhos, lha impuseram. E 
começaram a saudá-lo: 
‘Salve, rei dos judeus!’ E 
batiam-lhe na cabeça com 
um caniço. Cuspiam nele e, 
de joelhos, o adoravam. 
Depois de caçoarem dele, 
despiram-lhe a púrpura e 
tornaram a vesti-lo com as 
suas próprias vestes” (Mc 15, 

16-20). 
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“E começaram a sau-
dá-lo: ‘Salve, rei dos ju-
deus!’ E batiam-lhe na ca-
beça com um caniço. Cus-
piam nele e, de joelhos, o 
adoravam”. 

A vida do Senhor foi um 
“oceano” de sofrimento… 
sofreu desde o ventre de 
Maria: “A paixão do Senhor 
iniciou no ventre de Maria” 
(Santo Afonso Maria de Ligório); mas 
foi na paixão do Senhor que 
foi saudado com fingimento: 
uma com fingimento secreto 
de hipocrisia, quando Judas 
lhe disse: “Salve, Mestre… 
Deus te salve, Mestre”. 
Outra com fingimento públi-
co, por meio do escárnio, 
quando os soldados zomba-
vam d’Ele dizendo: “Deus te 
salve, Rei dos judeus”. 

Judas Iscariotes perdeu 
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tudo! Os soldados que zom-
baram do Senhor também 
perderam tudo! 

Aquele que “vê” a luz e 
permanece nas trevas, por 
teimosia, joga tudo fora! 
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PARTÍCULA 26 
(26/08/2020) 

Jesus é coroado de espinhos 
(26) 

 
“Os soldados o levaram 

ao interior do palácio, isto é, 
do Pretório, e convocaram 
toda a coorte. Em seguida, 
vestiram-no de púrpura e 
tecendo uma coroa de 
espinhos, lha impuseram. E 
começaram a saudá-lo: 
‘Salve, rei dos judeus!’ E 
batiam-lhe na cabeça com 
um caniço. Cuspiam nele e, 
de joelhos, o adoravam. 
Depois de caçoarem dele, 
despiram-lhe a púrpura e 
tornaram a vesti-lo com as 
suas próprias vestes” (Mc 15, 

16-20). 
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“E começaram a sau-
dá-lo: ‘Salve, rei dos ju-
deus!’ E batiam-lhe na ca-
beça com um caniço. Cus-
piam nele e, de joelhos, o 
adoravam”. 

Indicam dois tipos de pe-
cadores que ofendem a Deus: 
uns hipócritas que fingem 
amá-lo e reverenciá-lo; po-
rém, não o amam nem o 
reverenciam; outros públicos 
e escandalosos… que zom-
bam das coisas sagradas e 
divinas… e Jesus Cristo pa-
dece por todos para convertê-
los. 

Os soldados e outros 
inimigos do Senhor não co-
nheciam a sua grandeza. 
Hoje, infelizmente, existem 
milhões de pessoas que rece-
bem o Corpo do Senhor com 
o coração em pecado… 
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ofendem o Manso Cordeiro 
de propósito… não respeitam 
o Salvador. Conhecem a 
Cristo, Luz do mundo, e não 
querem segui-lo. 

É muito perigoso ser 
amado por Jesus e não amá-
lo! 



89 

PARTÍCULA 27 
(27/08/2020) 

Jesus é coroado de espinhos 
(27) 

 
“Os soldados o levaram 

ao interior do palácio, isto é, 
do Pretório, e convocaram 
toda a coorte. Em seguida, 
vestiram-no de púrpura e 
tecendo uma coroa de 
espinhos, lha impuseram. E 
começaram a saudá-lo: 
‘Salve, rei dos judeus!’ E 
batiam-lhe na cabeça com 
um caniço. Cuspiam nele e, 
de joelhos, o adoravam. 
Depois de caçoarem dele, 
despiram-lhe a púrpura e 
tornaram a vesti-lo com as 
suas próprias vestes” (Mc 15, 

16-20). 
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“E começaram a sau-
dá-lo: ‘Salve, rei dos ju-
deus!’ E batiam-lhe na ca-
beça com um caniço. Cus-
piam nele e, de joelhos, o 
adoravam”. 

O trecho da Palavra de 
Deus diz que “de joelhos”, o 
adoravam. Será que os sol-
dados ajoelharam com os dois 
joelhos? Se não ajoelharam 
com os dois joelhos, significa 
que os mundanos não se 
entregam de corpo e alma 
para Deus… eles dividem o 
coração com o mundo, por 
isso, possuem a alma feia e 
cheia da “fumaça” desse 
mundo passageiro: “Todo o 
ser das criaturas compa-
rado ao ser infinito de Deus 
nada é… Esta alma tão 
apegada às criaturas não 
poderá de forma alguma 
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unir-se ao ser infinito de 
Deus, porque não pode 
existir conveniência entre o 
que é e o que não é… A 
alma, presa pelos encantos 
de qualquer criatura, é su-
mamente feia diante de 
Deus, e não pode de forma 
alguma transformar-se na 
verdadeira beleza que é 
Deus, pois a fealdade é de 
todo incompatível com a 
beleza” (São João da Cruz). 
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PARTÍCULA 28 
(28/08/2020) 

Jesus é coroado de espinhos 
(28) 

 
“Os soldados o levaram 

ao interior do palácio, isto é, 
do Pretório, e convocaram 
toda a coorte. Em seguida, 
vestiram-no de púrpura e 
tecendo uma coroa de 
espinhos, lha impuseram. E 
começaram a saudá-lo: 
‘Salve, rei dos judeus!’ E 
batiam-lhe na cabeça com 
um caniço. Cuspiam nele e, 
de joelhos, o adoravam. 
Depois de caçoarem dele, 
despiram-lhe a púrpura e 
tornaram a vesti-lo com as 
suas próprias vestes” (Mc 15, 

16-20). 
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“E começaram a sau-
dá-lo: ‘Salve, rei dos ju-
deus!’ E batiam-lhe na ca-
beça com um caniço. Cus-
piam nele e, de joelhos, o 
adoravam”. 

O Pe. Ramón Genover 
diz que “os soldados não 
ajoelharam com os dois 
joelhos”… para significar 
que os mundanos adoram a 
Deus com “um joelho”… e 
com o “outro joelho” ado-
ram o mundo e suas máxi-
mas… eles possuem o co-
ração dividido e zombam do 
amor do Senhor, servindo ao 
que passa. Deus não aceita 
esse “serviço” e “adoração” 
dos mundanos, porque Ele é 
ciumento e não aceita um 
coração dividido entre o 
Criador e as criaturas. 

O nosso Deus é verda-
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deiro e não aceita fingimento 
no seu “exército”… aquele 
que quiser agradar a Deus 
deve entregar-lhe o coração 
inteiro, e não pela metade. 
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PARTÍCULA 29 
(29/08/2020) 

Jesus é coroado de espinhos 
(29) 

 
“Os soldados o levaram 

ao interior do palácio, isto é, 
do Pretório, e convocaram 
toda a coorte. Em seguida, 
vestiram-no de púrpura e 
tecendo uma coroa de 
espinhos, lha impuseram. E 
começaram a saudá-lo: 
‘Salve, rei dos judeus!’ E 
batiam-lhe na cabeça com 
um caniço. Cuspiam nele e, 
de joelhos, o adoravam. 
Depois de caçoarem dele, 
despiram-lhe a púrpura e 
tornaram a vesti-lo com as 
suas próprias vestes” (Mc 15, 

16-20). 
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“E começaram a sau-
dá-lo: ‘Salve, rei dos ju-
deus!’ E batiam-lhe na ca-
beça com um caniço. Cus-
piam nele e, de joelhos, o 
adoravam”. 

Os soldados se ajoelha-
ram para “adorar” a Jesus… 
zombaria total! 

Infelizmente, muitos se 
ajoelham diante de Jesus, não 
com o coração… não com 
amor e fé… mas sim, com 
“gestos” vazios, indiferentes 
e frios… “fazem maquinal-
mente”… e não com amor e 
devoção. 

O Senhor não disse uma 
palavra diante daqueles falsos 
adoradores, somente os obser-
vou. Muitos são aqueles que 
adoram o Senhor somente de 
aparência, mantendo o cora-
ção distante d’Ele. 
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Devemos nos aproximar 
do Senhor com fé, amor e 
devoção… não podemos vi-
ver de máscaras… Ele co-
nhece o nosso coração e as 
nossas intenções… é muito 
perigoso zombar de um 
Senhor que nos ama com 
amor infinito. 
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PARTÍCULA 30 
(30/08/2020) 

Jesus é coroado de espinhos 
(30) 

 
“Os soldados o levaram 

ao interior do palácio, isto é, 
do Pretório, e convocaram 
toda a coorte. Em seguida, 
vestiram-no de púrpura e 
tecendo uma coroa de 
espinhos, lha impuseram. E 
começaram a saudá-lo: 
‘Salve, rei dos judeus!’ E 
batiam-lhe na cabeça com 
um caniço. Cuspiam nele e, 
de joelhos, o adoravam. 
Depois de caçoarem dele, 
despiram-lhe a púrpura e 
tornaram a vesti-lo com as 
suas próprias vestes” (Mc 15, 

16-20). 
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“Depois de caçoarem 
dele, despiram-lhe a púr-
pura e tornaram a vesti-lo 
com as suas próprias ves-
tes”. 

Arrancaram do Corpo 
Santíssimo de Jesus o manto 
de púrpura… farrapo e sujo 
e restituem-lhe suas vestes. 
Santo Ambrósio escreve: “E 
imediatamente o tomam, 
tiram-lhe aquele farrapo de 
púrpura, restituem-lhe suas 
vestes, para que fosse re-
conhecido pelo povo, por 
aquele impostor, como o 
chamavam, que dias antes 
tinha sido acolhido como o 
Messias”. 

Tinham acabado de ca-
çoarem do Senhor, e agora 
querem que Ele seja zombado 
por todos… que seja reconhe-
cido por todos. 
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Jesus Cristo, Manso 
Cordeiro, permaneceu em 
silêncio diante das zombarias 
dos inimigos… o amor vence 
todos os obstáculos, e quem é 
inocente não sofre derrota. 
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PARTÍCULA 31 
(31/08/2020) 

Jesus é coroado de espinhos 
(31) 

 
“Os soldados o levaram 

ao interior do palácio, isto é, 
do Pretório, e convocaram 
toda a coorte. Em seguida, 
vestiram-no de púrpura e 
tecendo uma coroa de 
espinhos, lha impuseram. E 
começaram a saudá-lo: 
‘Salve, rei dos judeus!’ E 
batiam-lhe na cabeça com 
um caniço. Cuspiam nele e, 
de joelhos, o adoravam. 
Depois de caçoarem dele, 
despiram-lhe a púrpura e 
tornaram a vesti-lo com as 
suas próprias vestes” (Mc 15, 

16-20). 
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“Depois de caçoarem 
dele, despiram-lhe a púr-
pura e tornaram a vesti-lo 
com as suas próprias ves-
tes”. 

O Salvador suporta as 
zombarias sem fugir! Ele é 
inocente e aceita por amor 
essas injustiças dos homens. 

Querem humilhar o Se-
nhor diante de todos! Aquele 
que veio para salvar os ho-
mens parece um mendigo… o 
seu silêncio “confunde” os 
inimigos zombadores… não 
paga maldade com maldade; 
mas sim, com amor, paci-
ência e perdão. 

Quando formos humi-
lhados por pessoas que nos 
perseguem, olhemos para 
Jesus e imitemos o seu 
exemplo… o silêncio é a 
melhor resposta diante das 
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injustiças. 
Aquele que imita a 

Cristo não se abala nas horas 
difíceis… não retrocede dian-
te das injustiças. 

Ele é o nosso mestre! 
No Senhor aprendemos a 
viver com valentia, ousadia e 
firmeza! 
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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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