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PARTÍCULA 01 
(01/09/2020) 

Jesus é Rei (01) 
 
“Pilatos lhe disse: ‘En-

tão, tu és rei?’ Respondeu 
Jesus: ‘Tu o dizes: eu sou 
rei. Para isso nasci e para 
isso vim ao mundo: para dar 
testemunho da verdade. 
Quem é da verdade escuta a 
minha voz’” (Jo 18, 37). 

 
“Pilatos…” Forma 

portuguesa do nome latino 
Pontius Pilatus, procurador 
da Judeia de 25-27 a 35 d. C. 
Pilatos é nomeado em todos 
os credos cristãos como o 
magistrado que pronunciou 
a sentença de morte contra 
Jesus. Informações a respeito 
dele, temo-las no Novo Tes-
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tamento, em Filon; as poucas 
e breves alusões nos escritos 
clássicos o mencionam ape-
nas em conexão com a morte 
de Jesus. Tanto Josefo como 
Filon, os quais citam uma 
carta de Agripa I, o pintam de 
modo extremamente desfavo-
rável: obstinado e áspero, 
violento, saqueador, cruel, 
culpado de executar pessoas 
sem processo legal. Josefo 
relata fatos que ilustram esses 
defeitos. Os procuradores ro-
manos não trouxeram para a 
Judeia os estandartes das 
legiões com a imagem de 
César deferência à proibição 
judaica de imagem. Quando 
Pilatos assumiu o cargo, 
trouxe as imagens secreta-
mente à noite (John L. 

Mckenzie). 
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PARTÍCULA 02 
(02/09/2020) 

Jesus é Rei (02) 
 
“Pilatos lhe disse: ‘En-

tão, tu és rei?’ Respondeu 
Jesus: ‘Tu o dizes: eu sou 
rei. Para isso nasci e para 
isso vim ao mundo: para dar 
testemunho da verdade. 
Quem é da verdade escuta a 
minha voz’” (Jo 18, 37). 

 
“Pilatos…” Pilatos foi 

um homem cruel. Os judeus 
enviaram-lhe uma numerosa 
delegação a Cesaréia (a re-

sidência do procurador), que 
lhe solicitou audiência duran-
te cinco dias; então, Pilatos 
os reuniu num estádio, mas 
lançou soldados contra a 
multidão e grande número 
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de judeus foi morto. Gastou 
parte dos fundos do templo na 
construção de um aqueduto 
em Jerusalém; esse uso ilícito 
do tesouro sagrado, apesar da 
utilidade do projeto, fez com 
que uma multidão se unisse 
para protestar: Pilatos man-
dou seus soldados disfarça-
dos entre a multidão, e, a um 
sinal, eles começaram a 
matar arbitrariamente. Em 
35 d. C. atacou uma 
procissão religiosa samari-
tana no Monte Garizim, 
matou alguns, aprisionou 
outros e dispersou o resto. Os 
samaritanos declararam a 
Vitélio, o legado da Síria, 
que não se achavam em es-
tado de insurreição, e Vitélio 
enviou Pilatos a Tibério, a 
Roma, para prestar conta de 
sua ação (John L. Mckenzie). 
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PARTÍCULA 03 
(03/09/2020) 

Jesus é Rei (03) 
 
“Pilatos lhe disse: ‘En-

tão, tu és rei?’ Respondeu 
Jesus: ‘Tu o dizes: eu sou 
rei. Para isso nasci e para 
isso vim ao mundo: para dar 
testemunho da verdade. 
Quem é da verdade escuta a 
minha voz’” (Jo 18, 37). 

 
“Pilatos…” Numero-

sas lendas cristãs concer-
nentes aos últimos anos e 
morte de Pilatos não pos-
suem valor histórico. Histo-
riadores modernos perguntam 
se Filon e Josefo não difa-
maram excessivamente Pila-
tos, observando que até mes-
mo o Novo Testamento é 
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menos severo para com ele. 
Há uma única alusão (Lc 13, 
1) a um episódio semelhante 
aos narrados por Josefo, mas 
não se dão pormenores e o 
sanguinário ataque de Pila-
tos aos galileus pode ter tido 
alguma justificação. 

Lc 3, 1 data o começo 
do ministério de Jesus com 
base na administração de Pi-
latos, cujo início infelizmente, 
não pode ser datado exata-
mente. Ele é mencionado em 
At 3, 13; 4, 27; 13, 28; 1 Tm 
6, 13 em termos que se 
assemelham às sucessivas fór-
mulas confessionais cristãs. 
Em outros lugares, ele apa-
rece nas narrativas da Paixão 
de Mt 27; Mc 15; Lc 23; Jo 
18-19. Mt, Mc e Lc relatam 
que Pilatos perguntou a 
Jesus se era o rei dos judeus 
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e que Jesus respondeu com 
uma simples afirmação. João 
amplia esse dado da tradição 
primitiva num diálogo em 
que Jesus explica que seu 
reino não é deste mundo 
mais é um reino da verdade – 
ideia incompreensível para 
os romanos (John L. 

Mckenzie). 
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PARTÍCULA 04 
(04/09/2020) 

Jesus é Rei (04) 
 

“Pilatos lhe disse: ‘En-
tão, tu és rei?’ Respondeu 
Jesus: ‘Tu o dizes: eu sou 
rei. Para isso nasci e para 
isso vim ao mundo: para dar 
testemunho da verdade. 
Quem é da verdade escuta a 
minha voz’” (Jo 18, 37). 

 

“Pilatos…” Todos os 
quatro evangelistas relatam 
que Pilatos não julgava 
Jesus culpado e tentou liber-
tá-lo; Mt, Mc e Lc acres-
centam que ele tentou subs-
tituir Jesus por Barrabás. Mt 
tem dois pormenores que são 
exclusivos dele: a advertência 
a Pilatos por sua esposa e a 
explícita profissão de inocên-
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cia da morte de Jesus por 
parte de Pilatos com a sim-
bólica loção das mãos. Mt-
Mc-Jo relatam a flagelação de 
Jesus e a saudação de es-
cárnio a Jesus como rei, feita 
pelos soldados da guarda de 
Pilatos. Mc acrescenta que a 
flagelação foi executada com 
o desejo de satisfazer a 
vontade dos judeus, talvez 
insinuando com isso que 
Pilatos esperava que a fla-
gelação seria suficiente. So-
mente Pilatos tinha poderes 
para pronunciar a sentença 
de morte e obviamente o fez 
sob pressão. Sem dúvida, 
João preserva o caráter 
insistente da pressão exerci-
da: ameaça de delatar Pi-
latos a César, por tolerar um 
pretendente à realeza (John 

L. Mckenzie). 
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PARTÍCULA 05 
(05/09/2020) 

Jesus é Rei (05) 
 
“Pilatos lhe disse: ‘En-

tão, tu és rei?’ Respondeu 
Jesus: ‘Tu o dizes: eu sou 
rei. Para isso nasci e para 
isso vim ao mundo: para dar 
testemunho da verdade. 
Quem é da verdade escuta a 
minha voz’” (Jo 18, 37). 

 
“Pilatos…” Nem nos 

evangelhos nem em Fílon e 
Josejo, Pilatos parece nobre; 
contudo, é evidente que o 
procurador que cedeu à 
pressão, na maneira descrita, 
está em discordância com o 
temperamento cruel e vio-
lento do Pilatos apontado por 
Fílon e Josefo. Qualquer jul-
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gamento posterior de seus 
motivos corre o risco de ser 
não apenas anti-histórico, mas 
também injusto. 

Pilatos teve menos es-
crúpulo para com a lei ju-
daica depois da morte de 
Jesus. A lei e o costume ju-
daicos prescreviam que os 
corpos de supliciados deviam 
ser atirados numa vala co-
mum. Todos os quatro evan-
gelistas relatam que Pilatos 
entregou o corpo a pedido de 
José de Arimatéia, que to-
mou as providências para o 
seu sepultamento. Apenas Mt 
menciona a guarda que Pi-
latos permitiu aos judeus 
colocarem no túmulo de 
Jesus para impedir o roubo 
de seu corpo (John L. 

Mckenzie). 
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PARTÍCULA 06 
(06/09/2020) 

Jesus é Rei (06) 
 
“Pilatos lhe disse: ‘En-

tão, tu és rei?’ Respondeu 
Jesus: ‘Tu o dizes: eu sou 
rei. Para isso nasci e para 
isso vim ao mundo: para dar 
testemunho da verdade. 
Quem é da verdade escuta a 
minha voz’” (Jo 18, 37). 

 

“Então, tu és rei?” 
Pilatos, governador da pro-
víncia romana da Judeia 
entre os anos 26 a 36 d. C., 
simples criatura pecadora… 
limitada… orgulhosa e vazia, 
pergunta ao Rei dos reis, se 
Ele era rei: “Então, tu és 
rei?” 

O governador limitado 
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pergunta ao Senhor Eterno e 
Infinito! O pecador interroga 
ao Deus três vezes Santo! O 
orgulhoso pergunta ao Senhor 
humilde! A ignorância está 
diante da Sabedoria! A cria-
tura está diante do Juiz 
Eterno! 

Pilatos, nesse momen-
to, perdeu grande oportuni-
dade de abandonar o seu 
cargo de governador… de 
desprezar o violento Império 
Romano… para se entregar 
de corpo e alma ao serviço 
do Rei dos reis, que não 
coroa com uma coroa que 
perece; mas sim, que coroa 
com o céu eterno. 

Ao invés de perguntar 
se o Senhor era rei… deveria 
prostrar-se diante d’Ele e 
adorá-lo com respeito, amor e 
lágrimas de arrependimento. 



23 

Hoje, infelizmente, 
muitas pessoas ficam face a 
Face com Jesus no momento 
e recebê-lo na Comunhão… 
e duvidam d’Ele… do seu 
poder e grandeza… e per-
guntam: o Senhor é Deus… 
é Rei? 
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PARTÍCULA 07 
(07/09/2020) 

Jesus é Rei (07) 
 
“Pilatos lhe disse: ‘En-

tão, tu és rei?’ Respondeu 
Jesus: ‘Tu o dizes: eu sou 
rei. Para isso nasci e para 
isso vim ao mundo: para dar 
testemunho da verdade. 
Quem é da verdade escuta a 
minha voz’” (Jo 18, 37). 

 
“Então, tu és rei?” 
Se Pilatos, criatura in-

significante, conhecesse a 
grandeza de Jesus… o seu 
amor pelas almas… a sua 
caridade pelos homens… ele 
o teria adorado com respeito, 
ao invés de interroga-lo! 

Pilatos, governador da 
Judeia, ficou face a Face com 
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Deus! Aquele que governava 
uma região não ficou diante 
do Senhor que governa uma 
região; mas sim, que governa 
o mundo inteiro. Ficou diante 
do Senhor e não abriu o 
coração para a salvação… 
permaneceu “escravo” do 
“deus” de Roma… desprezou 
o Deus Eterno para servir ao 
“deus” perecível. Pobre in-
feliz! 

Pilatos não se preocu-
pou com a salvação da sua 
alma; mas sim, estava “preo-
cupado” e “curioso” em sa-
ber se Jesus Cristo era rei. 

Muitos “gostam” de 
conhecer a vida de Jesus 
somente por curiosidade, não 
para amá-lo e servi-lo… é 
um conhecimento vazio que 
não enche a alma da ver-
dadeira felicidade… um 
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conhecimento que não “des-
ce” até o coração… que não 
envolve a vida… “desco-
brem” que Jesus é rei e 
permanecem a serviço do 
demônio, do mundo e da 
carne. 
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PARTÍCULA 08 
(08/09/2020) 

Jesus é Rei (08) 
 
“Pilatos lhe disse: ‘En-

tão, tu és rei?’ Respondeu 
Jesus: ‘Tu o dizes: eu sou 
rei. Para isso nasci e para 
isso vim ao mundo: para dar 
testemunho da verdade. 
Quem é da verdade escuta a 
minha voz’” (Jo 18, 37). 

 

“Respondeu Jesus: 
‘Tu o dizes: eu sou rei’”. 

Jesus, Manso Cordeiro, 
foi interrogado por Pilatos e 
não ficou calado… não se 
intimidou diante do gover-
nador. Aquele que governa o 
mundo não recuou diante da 
criatura que governava a 
Judeia. 



28 

Pilatos perguntou se o 
Senhor era rei… Ele lhe disse 
abertamente e sem rodeios: 
“Tu o dizes: eu sou rei”. É 
encantadora a coragem do 
Salvador… o seu amor pela 
verdade… a sua sinceridade 
e transparência… não teve 
medo das consequências! 

Aprendamos do Senhor 
a dizer sempre a verdade aos 
inimigos da nossa Santa 
Religião. Se formos inter-
rogados sobre a nossa Santa 
Igreja… se somos seguidores 
de Jesus… se somos cató-
licos… se somos contra as 
vaidades e máximas do mun-
do… a nossa resposta deve 
ser clara e sem rodeios… 
devemos ser transparentes e 
convictos. 

Aqueles que seguem a 
Cristo devem pisar com vio-
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lência o respeito humano! 
Não podem viver em cantos 
escondidos nem nos rodapés. 
Quem segue a Cristo deve ser 
amigo da verdade, mesmo 
que seja preciso derramar o 
sangue para testemunhar a fé. 
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PARTÍCULA 09 
(09/09/2020) 

Jesus é Rei (09) 
 
“Pilatos lhe disse: ‘En-

tão, tu és rei?’ Respondeu 
Jesus: ‘Tu o dizes: eu sou 
rei. Para isso nasci e para 
isso vim ao mundo: para dar 
testemunho da verdade. 
Quem é da verdade escuta a 
minha voz’” (Jo 18, 37). 

 

“Respondeu Jesus: 
‘Tu o dizes: eu sou rei’”. 
Jesus é o Deus da verdade… 
no seu Coração não há espaço 
para a falsa humildade… Ele 
disse que era rei porque, 
realmente, era rei: “… eu sou 
rei”. O Salvador não escon-
deu a verdade de Pilatos… 
não disse algo que diminuísse 
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a sua realeza diante do go-
vernador da Judeia. 

Cristo nos ensina a ver-
dadeira humildade… ser hu-
milde não é ser pano de chão 
nem negar a verdade: “O 
vaidoso deixa-se levar pelo 
desejo de distinguir-se no 
que quer que seja, e, por 
vezes, chega mesmo até à 
hipocrisia; quer dizer, até 
ao fingimento, dando a 
entender que é mais rico, 
mais sábio, mais hábil ou 
melhor desportista do que 
realmente é. O artifício é 
tão eficaz que, no final, o 
próprio hipócrita encontra 
dificuldades em distinguir o 
que é real e o que foi 
inventado” (Pe. Juan Luís Lorda). 

Jesus é Deus e no seu 
Coração não há espaço para 
artifício… Ele é o Deus da 
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verdade: “… eu sou rei”. 
Aprendamos do Senhor a ver-
dadeira humildade… a humil-
dade caminha de “mãos da-
das” com a verdade. 
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PARTÍCULA 10 
(10/09/2020) 

Jesus é Rei (10) 
 
“Pilatos lhe disse: ‘En-

tão, tu és rei?’ Respondeu 
Jesus: ‘Tu o dizes: eu sou 
rei. Para isso nasci e para 
isso vim ao mundo: para dar 
testemunho da verdade. 
Quem é da verdade escuta a 
minha voz’” (Jo 18, 37). 

 

“Respondeu Jesus: 
‘Tu o dizes: eu sou rei’”. 
Esse trecho da Palavra de 
Deus apresenta a realeza de 
Cristo em relação com sua 
Paixão e a contrapõe, ao mes-
mo tempo, às realezas terre-
nas. Tudo isto baseado no co-
lóquio entre Jesus e Pilatos. 
Sempre se ocultara o Senhor 
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às multidões, que em momen-
tos de entusiasmo queriam 
proclamá-lo rei. Entretanto, 
agora, que está para ser con-
denado à morte, confessa a-
bertamente sua realeza. À 
pergunta de Pilatos: “Então, 
tu és rei?”, responde: “Tu o 
dizes: eu sou rei”. Antes, po-
rém, declarara: “Meu Reino 
não é deste mundo” (Pe. Ga-

briel de Santa Maria Mada-

lena). 
Santa Teresa de Jesus 

escreve: “Ó Jesus meu, 
quem pudera dar a enten-
der a majestade com que 
vos mostrais e quão Senhor 
de todo este mundo, dos 
céus e de outros mil mundos 
e de inumeráveis mundos e 
céus que poderíeis criar! 
Claramente se vê, Jesus 
meu, o pouco poder de to-
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dos os demônios em compa-
ração ao vosso”. 
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PARTÍCULA 11 
(11/09/2020) 

Jesus é Rei (11) 
 
“Pilatos lhe disse: ‘En-

tão, tu és rei?’ Respondeu 
Jesus: ‘Tu o dizes: eu sou 
rei. Para isso nasci e para 
isso vim ao mundo: para dar 
testemunho da verdade. 
Quem é da verdade escuta a 
minha voz’” (Jo 18, 37). 

 
“Respondeu Jesus: 

‘Tu o dizes: eu sou rei’”. O 
Salvador não se intimidou 
diante da pergunta de Pila-
tos, mas disse a verdade… 
disse que era rei, um rei que 
não se apega aos bens da 
terra: “A realeza de Cristo 
não está em função de do-
mínio temporal algum, nem 
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político! É, ao contrário, de 
domínio espiritual: consiste 
em anunciar a verdade, em 
conduzir os homens à su-
prema Verdade, libertando-
os das trevas do erro e do 
pecado” (Pe. Gabriel de Santa Maria 

Madalena). 
Jesus é rei! Não rei pa-

ra o que passa, para o caduco 
e temporal; mas sim, rei dos 
corações… das almas… Ele 
veio para salvar! 

Rei que quer que o co-
ração do homem seja so-
mente d’Ele… rei que não 
aceita “concorrente”… que 
não quer habitar num cora-
ção dividido. 

O Senhor disse: “… eu 
sou rei”. Pilatos ficou surpre-
so diante da sinceridade do 
Senhor que não recuou diante 
dos “poderosos” da terra. 
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Aprendamos do Senhor 
a não intimidarmos diante das 
pessoas injustas e autoritárias! 
A verdade tem que preva-
lecer! 
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PARTÍCULA 12 
(12/09/2020) 

Jesus é Rei (12) 
 
“Pilatos lhe disse: ‘En-

tão, tu és rei?’ Respondeu 
Jesus: ‘Tu o dizes: eu sou 
rei. Para isso nasci e para 
isso vim ao mundo: para dar 
testemunho da verdade. 
Quem é da verdade escuta a 
minha voz’” (Jo 18, 37). 

 
“Respondeu Jesus: 

‘Tu o dizes: eu sou rei’”. O 
Salvador não estava pros-
trado por terra… ajoelha-
do… sentado… curvado di-
ante de Pilatos; mas sim, 
estava de pé… corajoso, au-
têntico, verdadeiro… sere-
no… sem agitação… Deus 
diante da criatura injusta. 
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Essa deve ser a nossa atitude 
diante da maldade dos ho-
mens! Não deixemos o nosso 
coração agitar-se diante das 
pessoas injustas e desonestas: 
“O procurador contempla a 
paz e a serenidade do acu-
sado, em contraste com a 
agitação e a pressa dos que 
querem a sua morte” (Pe. 

Francisco Fernández Carvajal). 
Onde estavam os ami-

gos do Senhor nesse momen-
to tão difícil? Estavam lon-
ge… escondidos! O Salvador 
enfrentou os inimigos com 
serenidade… não se apoiou 
nas criaturas. 

Aprendamos do Senhor 
a vencer as dificuldades com 
paciência e em silêncio. 
Quando o vento “soprar” 
furioso contra o “barco” da 
nossa vida… olhemos para 
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Cristo e imploremos, com 
humildade, a sua proteção, 
ajuda e amparo… com 
Cristo venceremos todos os 
obstáculos. 



42 

PARTÍCULA 13 
(13/09/2020) 

Jesus é Rei (13) 
 

“Pilatos lhe disse: ‘En-
tão, tu és rei?’ Respondeu 
Jesus: ‘Tu o dizes: eu sou 
rei. Para isso nasci e para 
isso vim ao mundo: para dar 
testemunho da verdade. 
Quem é da verdade escuta a 
minha voz’” (Jo 18, 37). 

 

“Respondeu Jesus: 
‘Tu o dizes: eu sou rei’”. 

Cristo disse a verdade 
para Pilatos! Ele não se es-
condeu diante dos poderosos 
desse mundo… a Luz Eterna 
não se esconde; pelo contrá-
rio, ilumina em qualquer am-
biente… a verdade não pode 
ser colocada de lado, não po-
de ser algemada… porque so-
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mente ela liberta os corações. 
Jesus, Deus da verdade, 

permaneceu de pé diante de 
Pilatos, o covarde e menti-
roso… a verdade não pode se 
inclinar diante da mentira… a 
luz da verdade deve dissipar a 
“fumaça” da mentira. O Sal-
vador não tremeu diante de 
Pilatos… a verdade não se 
intimida diante da mentira. 

Cristo, nosso Mestre, 
nos ensina que o seu se-
guidor deve se “armar” com 
a verdade… Pilatos não se-
guiu a Jesus, porque era 
mentiroso… ocupava um alto 
cargo, mas vivia na mentira. 

A missão de Jesus é 
evangelizar! Ele evangelizou 
a Pilatos dizendo a verda-
de… não com palavras me-
losas, mentirosas e adula-
doras. 
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PARTÍCULA 14 
(14/09/2020) 

Jesus é Rei (14) 
 
“Pilatos lhe disse: ‘En-

tão, tu és rei?’ Respondeu 
Jesus: ‘Tu o dizes: eu sou 
rei. Para isso nasci e para 
isso vim ao mundo: para dar 
testemunho da verdade. 
Quem é da verdade escuta a 
minha voz’” (Jo 18, 37). 

 
“Respondeu Jesus: 

‘Tu o dizes: eu sou rei’”. 
Jesus Cristo não é rei 

da Samaria, da Judeia ou da 
Galileia… Ele veio para rei-
nar nos corações e nas almas 
espirituais e imortais… aque-
le que é o Rei do céu não 
necessita dos reinos perecí-
veis desse mundo. 
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Aquele que quiser que 
o Senhor seja o rei do seu 
coração e da sua alma deve, 
com sinceridade, expulsar o 
pecado mortal de sua alma 
com arrependimento e con-
fissão. 

A alma amiga do de-
mônio não pode receber a 
“visita” do Rei Jesus… o 
Senhor não habita na alma 
“ocupada” pelo rei das ter-
vas. 

O coração habitado pe-
lo Rei Jesus possui a verda-
deira alegria… a felicidade 
que o mundo não pode dar. 

Jesus disse: “… eu sou 
rei…” Aquele que serve ao 
Rei Jesus vive a verdadeira 
liberdade. 



46 

PARTÍCULA 15 
(15/09/2020) 

Jesus é Rei (15) 
 
“Pilatos lhe disse: ‘En-

tão, tu és rei?’ Respondeu 
Jesus: ‘Tu o dizes: eu sou 
rei. Para isso nasci e para 
isso vim ao mundo: para dar 
testemunho da verdade. 
Quem é da verdade escuta a 
minha voz’” (Jo 18, 37). 

 

“Para isso nasci e pa-
ra isso vim ao mundo: para 
dar testemunho da verda-
de”. 

Com esta resposta 
mostrou a Pilatos a causa do 
ódio dos sacerdotes, tinha 
dito a verdade e eles estavam 
muito longe dela. Pilatos per-
guntou: “O que é verdade?” 
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Mas não esperou a resposta e 
saiu para encontrar os sacer-
dotes. 

O Senhor não nasceu 
para “acariciar” o mundo na 
mentira… para deixar o mun-
do caminhar na mentira… Ele 
veio para dar testemunho da 
verdade, porque Ele é a ver-
dade: “Eu sou o caminho, a 
verdade e a vida” (Jo 14, 6). 

Santo Agostinho diz: 
“A verdade gera o ódio… a 
verdade tem poucos ami-
gos”. O Salvador foi odiado 
por muitos e teve poucos 
amigos… muitos não conse-
guiam fixar em seus olhos, 
porque Ele é a verdade… 
não veio pactuar com a 
mentira. 

Ele nasceu para ilumi-
nar o mundo com a luz da 
verdade, porque somente ela 
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pode libertar o homem da es-
cravidão da mentira: “Se per-
manecerdes na minha pala-
vra, sereis verdadeiramente 
meus discípulos e conhece-
reis a verdade, e a verdade 
vos libertará” (Jo 8, 31-32). 
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PARTÍCULA 16 
(16/09/2020) 

Jesus é Rei (16) 
 
“Pilatos lhe disse: ‘En-

tão, tu és rei?’ Respondeu 
Jesus: ‘Tu o dizes: eu sou 
rei. Para isso nasci e para 
isso vim ao mundo: para dar 
testemunho da verdade. 
Quem é da verdade escuta a 
minha voz’” (Jo 18, 37). 

 
“Para isso nasci e pa-

ra isso vim ao mundo: para 
dar testemunho da verda-
de”. 

O Senhor nasceu para 
dar testemunho da verdade… 
somente através da verdade 
que liberta é possível libertar 
o homem da escuridão da 
mentira. 
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São João Paulo II es-
creve: “… a Igreja, contem-
plando Cristo que dá teste-
munho da Verdade, sempre 
e em toda a parte, deve 
perguntar a si mesma e em 
certo sentido também ao 
mundo contemporâneo, de 
que modo suscitar o bem a 
partir do homem, como 
libertar as energias do bem 
que há no homem, para que 
seja mais forte que o mal, 
que qualquer mal moral, 
social…” (Audiência geral, 21-02-

1979). 
Jesus Cristo é o Deus 

da verdade… Ele não aceita 
habitar num coração que 
segue a mentira. Aquele que 
teima no caminho da mentira 
permanece com o coração fe-
chado para o Senhor que veio 
dar testemunho da verdade. 
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O Salvador disse a ver-
dade, porque somente ela po-
de dar a paz que o homem 
tanto deseja: “… mentira ne-
nhuma foi achada em sua 
boca” (1 Pd 2, 22). 
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PARTÍCULA 17 
(17/09/2020) 

Jesus é Rei (17) 
 
“Pilatos lhe disse: ‘En-

tão, tu és rei?’ Respondeu 
Jesus: ‘Tu o dizes: eu sou 
rei. Para isso nasci e para 
isso vim ao mundo: para dar 
testemunho da verdade. 
Quem é da verdade escuta a 
minha voz’” (Jo 18, 37). 

 
“Para isso nasci e pa-

ra isso vim ao mundo: para 
dar testemunho da verda-
de”. 

O Senhor veio para 
dar testemunho da verdade 
num mundo mergulhado na 
mentira… não veio para a-
gradar as pessoas no erro 
nem para ficar sobre o muro. 
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Jesus é sempre Ele 
mesmo… está sempre pronto, 
porque nunca fala ou age se-
não com toda a sua cons-
ciência luminosa e com a sua 
vontade enérgica e total. Pode 
muito bem dizer, mas só Ele: 
“Que o vosso falar seja sim, 
sim; não, não. Toda outra 
palavra procede do malig-
no”. Todo o seu ser, toda a 
sua vida é unidade, firmeza, 
claridade, pureza e verdade. 
Causou uma tal impressão 
de verdade, de lealdade, de 
força, que nem os seus pró-
prios inimigos se lhe podiam 
esquivar: Mestre, nós sabe-
mos que és veraz e não re-
ceias ninguém (Karl Adam). 
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PARTÍCULA 18 
(18/09/2020) 

Jesus é Rei (18) 
 
“Pilatos lhe disse: ‘En-

tão, tu és rei?’ Respondeu 
Jesus: ‘Tu o dizes: eu sou 
rei. Para isso nasci e para 
isso vim ao mundo: para dar 
testemunho da verdade. 
Quem é da verdade escuta a 
minha voz’” (Jo 18, 37). 

 
“Para isso nasci e pa-

ra isso vim ao mundo: para 
dar testemunho da verda-
de”. 

Para dar testemunho 
da verdade é preciso de uma 
determinação clara e firme… 
somente os fortes fazem isso. 

O Senhor é Luz Eterna 
e veio para iluminar! Seu mo-
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do de falar, as expressões que 
se repetem sem cessar: “Eu 
vim…”, “Eu não vim…”, 
traduzem bem esse “sim” e 
esse “não” claros e inaba-
láveis. “Eu não vim trazer a 
paz, mas a espada”… “Eu 
não vim chamar os justos, 
mas os pecadores”… “O 
Filho do homem veio pro-
curar e salvar o que estava 
perdido”… “O Filho do ho-
mem não veio para ser 
servido, mas para servir e 
dar a sua vida em redenção 
por muitos”… “Eu vim tra-
zer fogo à terra e quero 
senão que arda”. Jesus sabe 
o que quer e sabe-o desde o 
começo (Karl Adam). 
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PARTÍCULA 19 
(19/09/2020) 

Jesus é Rei (19) 
 

“Pilatos lhe disse: ‘En-
tão, tu és rei?’ Respondeu 
Jesus: ‘Tu o dizes: eu sou 
rei. Para isso nasci e para 
isso vim ao mundo: para dar 
testemunho da verdade. 
Quem é da verdade escuta a 
minha voz’” (Jo 18, 37). 

 

“Para isso nasci e pa-
ra isso vim ao mundo: para 
dar testemunho da verda-
de”. 

Jesus Cristo é o Deus 
Verdadeiro e Senhor da 
Verdade! Ele não falou para 
agradar Pilatos; mas sim, 
disse ao governador que nas-
ceu e veio para dar teste-
munho da verdade… porque 
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somente a verdade pode 
salvar… e Ele, o Deus da 
verdade estava diante da 
mentira. 

O católico batizado e 
crismado é chamado para di-
fundir a verdade com convic-
ção, firmeza e valentia, nesse 
mundo mergulhado na men-
tira: “Socorro Deus! O fiel 
está sumindo! A lealdade 
desaparece dentre os filhos 
de Adão! Cada qual mente 
ao seu próximo, falando 
com lábios fluentes e duplo 
coração” (Sl 12, 2-3). 

Para seguir ao Senhor 
que veio para dar testemunho 
da verdade é preciso aban-
donar o caminho da men-
tira… é impossível servir ao 
Senhor da verdade e ao 
“príncipe” da mentira ao 
mesmo tempo. 
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O Senhor veio para 
nos libertar com a verdade, 
não com a mentira! 
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PARTÍCULA 20 
(20/09/2020) 

Jesus é Rei (20) 
 
“Pilatos lhe disse: ‘En-

tão, tu és rei?’ Respondeu 
Jesus: ‘Tu o dizes: eu sou 
rei. Para isso nasci e para 
isso vim ao mundo: para dar 
testemunho da verdade. 
Quem é da verdade escuta a 
minha voz’” (Jo 18, 37). 

 
“Para isso nasci e pa-

ra isso vim ao mundo: para 
dar testemunho da verda-
de”. 

Dizer seguir a Cristo, 
Luz Eterna, e viver na men-
tira, é uma contradição mons-
truosa… aquele que afirma 
ser seguidor do Senhor deve 
imitá-lo, principalmente per-
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correndo o caminho da ver-
dade: “Aquele que diz que 
permanece nele deve tam-
bém andar como ele andou” 
(1 Jo 2, 6). 

Para seguir a Jesus, 
Luz, é preciso deixar a escu-
ridão da mentira… os amigos 
da mentira não podem ser 
amigos do Senhor, Deus da 
verdade. 

Devemos dizer sempre 
a verdade, não com arro-
gância… mas com cari-
dade… mas não podemos 
distorcê-la nem diminuí-la 
para agradar as pessoas. 
Aquele que segue com fi-
delidade a verdade ensinada 
por Jesus Cristo não pode 
errar: “Não é bom caminho 
pretender tornar fácil o 
Evangelho, silenciando ou 
rebaixando os mistérios que 
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devem ser cridos e as nor-
mas de conduta que devem 
ser vividas. Ninguém pre-
gou nem pregará o Evan-
gelho com maior credibi-
lidade, energia e atrativo 
que Jesus Cristo, e houve 
quem não o seguisse fiel-
mente” (Pe. Francisco Fernández Car-

vajal). 
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PARTÍCULA 21 
(21/09/2020) 

Jesus é Rei (21) 
 
“Pilatos lhe disse: ‘En-

tão, tu és rei?’ Respondeu 
Jesus: ‘Tu o dizes: eu sou 
rei. Para isso nasci e para 
isso vim ao mundo: para dar 
testemunho da verdade. 
Quem é da verdade escuta a 
minha voz’” (Jo 18, 37). 

 
“Para isso nasci e pa-

ra isso vim ao mundo: para 
dar testemunho da ver-
dade”. 

Jesus veio para dar 
testemunho da verdade, não 
veio para pregar uma dou-
trina fácil e “fabricada” para 
agradar; mas sim, veio para 
pregar a verdade que salva. 
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Jesus veio para ilumi-
nar os homens com a “lan-
terna” da verdade, mas os 
homens não querem com-
preendê-la… poucos aceitam 
a luz da verdade, porque a 
verdade não fica sobre o muro 
nem na indiferença. São João 
escreve: “A luz resplandece 
nas trevas, mas as trevas 
não a recebem” (Jo 1, 5). 

Milhões de pessoas fa-
lam de Jesus, mas não 
aceitam a verdade ensinada 
por Ele… não mudam de 
vida, permanecem na escu-
ridão da mentira e da hipo-
crisia. 

O Senhor é a verdade e 
não obriga o coração menti-
roso se abrir para Ele! Longe 
da verdade não há salvação 
nem santidade! 
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PARTÍCULA 22 
(22/09/2020) 

Jesus é Rei (22) 
 
“Pilatos lhe disse: ‘En-

tão, tu és rei?’ Respondeu 
Jesus: ‘Tu o dizes: eu sou 
rei. Para isso nasci e para 
isso vim ao mundo: para dar 
testemunho da verdade. 
Quem é da verdade escuta a 
minha voz’” (Jo 18, 37). 

 
“Para isso nasci e pa-

ra isso vim ao mundo: para 
dar testemunho da verda-
de”. 

O mundo caminha na 
escuridão… a mentira inva-
diu milhões de corações… 
são poucos os que seguem a 
verdade ensinada pelo Se-
nhor Jesus, Deus verdadeiro. 
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A Igreja Católica, Esposa de 
Jesus, Deus da verdade, or-
dena que os seus ministros 
ensinem a verdade para os 
fiéis, sem adulterá-la… por-
que somente a verdade pode 
salvar: “Para ser autêntica, 
a palavra deve ser trans-
mitida sem duplicidade e 
sem falsificação, mas mani-
festando com franqueza a 
verdade diante de Deus’ (2 
Cor 4, 2). O presbítero, com 
uma maturidade responsá-
vel, evitará disfarçar, redu-
zir, distorcer ou diluir o 
conteúdo da mensagem di-
vina. Com efeito, a sua mis-
são não é de ensinar uma 
sabedoria própria, mas sim, 
de ensinar a palavra de 
Deus e de convidar insis-
tentemente a todos à con-
versão e à santidade” (Dire-
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tório para o ministério e a vida do 

presbítero, 45). 
Muitos pregadores des-

prezam abertamente a verda-
de… são seguidores da men-
tira. 
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PARTÍCULA 23 
(23/09/2020) 

Jesus é Rei (23) 
 
“Pilatos lhe disse: ‘En-

tão, tu és rei?’ Respondeu 
Jesus: ‘Tu o dizes: eu sou 
rei. Para isso nasci e para 
isso vim ao mundo: para dar 
testemunho da verdade. 
Quem é da verdade escuta a 
minha voz’” (Jo 18, 37). 

 
“Para isso nasci e pa-

ra isso vim ao mundo: para 
dar testemunho da verda-
de”. 

Jesus veio para dar tes-
temunho da verdade! Como 
um católico pode ser um 
seguidor do Senhor vivendo 
na mentira? Querer dar tes-
temunho da verdade percor-
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rendo o caminho da mentira é 
ser hipócrita… é querer pa-
recer o que não é. 

Para dar testemunho da 
verdade devemos agradar so-
mente a Jesus: “Em suas pre-
gações busque agradar so-
mente a Deus” (São João Crisós-

tomo), e: “É o favor dos ho-
mens que busco ou o favor 
de Deus. Se quisesse agra-
dar aos homens não seria 
servo de Jesus Cristo” (Gl 1, 

10). 
Aquele que deseja 

fervorosamente dar testemu-
nho da verdade não pode se 
assustar com as críticas, 
zombarias e principalmente 
com o desprezo daqueles que 
são seguidores da mentira. A 
verdade possui poucos ami-
gos! 

Sigamos com coragem 



69 

e fé os passos do Senhor e 
desprezemos aqueles que 
carregam a “bandeira” da 
mentira. 



70 

PARTÍCULA 24 
(24/09/2020) 

Jesus é Rei (24) 
 
“Pilatos lhe disse: ‘En-

tão, tu és rei?’ Respondeu 
Jesus: ‘Tu o dizes: eu sou 
rei. Para isso nasci e para 
isso vim ao mundo: para dar 
testemunho da verdade. 
Quem é da verdade escuta a 
minha voz’” (Jo 18, 37). 

 
“Para isso nasci e pa-

ra isso vim ao mundo: para 
dar testemunho da verda-
de”. 

Para o homem tornar-se 
livre é preciso abandonar 
completamente a mentira e 
seguir fielmente a Jesus, ver-
dade que liberta: “A condi-
ção que pede Cristo aos ho-
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mens para livrá-los da es-
cravidão do pecado é a fé 
nele, fé que nasce da me-
ditação atenta, perseverante 
de sua palavra, única que 
contém a verdade absoluta 
sem mescla de erros e de 
enganos” (Pe. Gabriel de Santa Ma-

ria Madalena). 
Somente Cristo Jesus, 

Luz do mundo, traz a verdade 
que o mundo não pode dar… 
Ele é a luz que ilumina os que 
vivem nas trevas da mentira, 
mas respeita a liberdade de 
cada homem. 

Aquele que abre o co-
ração para Cristo… aceitan-
do com fidelidade a verdade 
ensinada por Ele, deixa de 
ser escravo do demônio. A 
mentira escraviza o homem, 
enquanto que a verdade o 
liberta. 
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O escravo de Jesus ca-
minha na verdade e não se 
envolve com a mentira. 
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PARTÍCULA 25 
(25/09/2020) 

Jesus é Rei (25) 
 

“Pilatos lhe disse: ‘En-
tão, tu és rei?’ Respondeu 
Jesus: ‘Tu o dizes: eu sou 
rei. Para isso nasci e para 
isso vim ao mundo: para dar 
testemunho da verdade. 
Quem é da verdade escuta a 
minha voz’” (Jo 18, 37). 

 

“Quem é da verdade 
escuta a minha voz”. 

Jesus, nosso Salvador, 
disse: “Quem é da verda-
de…” Está claro que existem 
milhões de pessoas nesse 
mundo que não seguem a 
verdade, são seguidoras da 
mentira e do erro… percor-
rem o caminho sombrio da 
mentira. 
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Aqueles que são se-
guidores da mentira não 
aceitam a doutrina ensinada 
por Cristo Jesus, porque o 
Senhor ensina a verdade que 
liberta as almas do caminho 
escuro. 
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PARTÍCULA 26 
(26/09/2020) 

Jesus é Rei (26) 
 
“Pilatos lhe disse: ‘En-

tão, tu és rei?’ Respondeu 
Jesus: ‘Tu o dizes: eu sou 
rei. Para isso nasci e para 
isso vim ao mundo: para dar 
testemunho da verdade. 
Quem é da verdade escuta a 
minha voz’” (Jo 18, 37). 

 
“Quem é da verdade 

escuta a minha voz”. 
Os amigos da verdade 

seguem fielmente a Jesus 
Cristo, porque somente a ver-
dade ensinada pelo Senhor 
pode libertar o coração es-
cravo da mentira. 

Existem milhões de 
cristãos que ouvem a verdade 
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deixada por Jesus, mas não a 
segue, porque o coração está 
“mergulhado” na falsidade. 
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PARTÍCULA 27 
(27/09/2020) 

Jesus é Rei (27) 
 
“Pilatos lhe disse: ‘En-

tão, tu és rei?’ Respondeu 
Jesus: ‘Tu o dizes: eu sou 
rei. Para isso nasci e para 
isso vim ao mundo: para dar 
testemunho da verdade. 
Quem é da verdade escuta a 
minha voz’” (Jo 18, 37). 

 
“Quem é da verdade 

escuta a minha voz”. 
Cristo Jesus ensina a 

verdade, mas não obriga nin-
guém a segui-la… quem qui-
ser seguir a voz do Senhor, 
Bom Pastor, não caminha na 
escuridão; mas sim, na luz e 
com segurança. 

Somente a verdade dei-
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xada por Jesus pode nos sus-
tentar diante do “vendaval” 
da mentira! 
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PARTÍCULA 28 
(28/09/2020) 

Jesus é Rei (28) 
 
“Pilatos lhe disse: ‘En-

tão, tu és rei?’ Respondeu 
Jesus: ‘Tu o dizes: eu sou 
rei. Para isso nasci e para 
isso vim ao mundo: para dar 
testemunho da verdade. 
Quem é da verdade escuta a 
minha voz’” (Jo 18, 37). 

 
“Quem é da verdade 

escuta a minha voz”. 
Aquele que é amigo da 

verdade escuta a voz de Cris-
to que veio para salvar os 
corações sinceros; enquanto 
que o mentiroso segue o de-
mônio… pai da mentira (Jo 
8, 44). 

Existe um “exército” 
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que não segue a Jesus, por-
que, para segui-lo, é preciso 
abandonar o caminho da men-
tira e da hipocrisia. 



81 

PARTÍCULA 29 
(29/09/2020) 

Jesus é Rei (29) 
 
“Pilatos lhe disse: ‘En-

tão, tu és rei?’ Respondeu 
Jesus: ‘Tu o dizes: eu sou 
rei. Para isso nasci e para 
isso vim ao mundo: para dar 
testemunho da verdade. 
Quem é da verdade escuta a 
minha voz’” (Jo 18, 37). 

 
“Quem é da verdade 

escuta a minha voz”. 
No mundo existem 

dois “exércitos”: um que se 
inclina diante da verdade en-
sinada por Deus; outro que 
segue o demônio, rei da men-
tira e da falsidade. 

É muito difícil encon-
trar uma pessoa que caminha 
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na verdade! A verdade nos 
liberta do erro! 
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PARTÍCULA 30 
(30/09/2020) 

Jesus é Rei (30) 
 
“Pilatos lhe disse: ‘En-

tão, tu és rei?’ Respondeu 
Jesus: ‘Tu o dizes: eu sou 
rei. Para isso nasci e para 
isso vim ao mundo: para dar 
testemunho da verdade. 
Quem é da verdade escuta a 
minha voz’” (Jo 18, 37). 

 
“Quem é da verdade 

escuta a minha voz”. 
Quem quiser seguir 

verdadeiramente a Jesus de-
ve abrir o coração para a 
verdade; é impossível seguir 
a Cristo, Deus da verdade, 
com o coração “mergulha-
do” na mentira. 

Somente os amigos da 
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verdade seguem a Jesus com 
fidelidade… a mentira e a 
verdade não permanecem no 
mesmo coração. 
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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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