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PARTÍCULA 01 
(01/10/2020) 

Judas enforcou-se (01) 
 
“Então Judas, que o 

entregara, vendo que Jesus 
fora condenado, sentiu re-
morsos e veio devolver aos 
chefes dos sacerdotes e aos 
anciãos as trinta moedas de 
prata, dizendo: ‘Pequei, en-
tregando um sangue ino-
cente’. Mas estes respon-
deram: ‘Que temos nós com 
isso? O problema é teu’. Ele, 
atirando as moedas no Tem-
plo, retirou-se e foi enforcar-
se” (Mt 27, 3-5). 

 
“Então Judas…” É 

preciso conhecer Judas Isca-
riotes para não cometer a co-
vardia cometida por ele. 



12 

Esse homem nasceu na 
Palestina… trabalhou e e-
vangelizou num pequeno 
país da Ásia, chamado Pa-
lestina (25.000 Km², pouco 
maior que o Estado de Ser-
gipe-Brasil), dividido em três 
principais províncias: Gali-
leia, ao norte; Samaria, no 
centro e Judeia, no sul. 

Judas, o traidor, nasceu 
na província da Judeia. Trata-
se da parte sul da Palestina 
nos tempos gregos e romanos, 
distinta da Samaria, Galileia, 
da Peréia e da Iduméia. 

Um judeu traiu outro 
judeu! Judas, nascido na Ju-
deia, traiu a Jesus Cristo, nas-
cido também na Judeia: 
“Também José subiu da 
cidade de Nazaré, na Ga-
lileia, para a Judeia, na 
cidade de Davi, chamada 
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Belém, por ser da casa e da 
família de Davi, para se 
inscrever com Maria, sua 
mulher, que estava grávida. 
Enquanto lá estavam, com-
pletaram-se os dias para o 
parto, e ela deu à luz o seu 
filho primogênito, envolveu-
o com faixas e reclinou-o 
numa manjedoura, porque 
não havia um lugar para 
eles na sala” (Lc 2, 4-7). 
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PARTÍCULA 02 
(02/10/2020) 

Judas enforcou-se (02) 
 
“Então Judas, que o 

entregara, vendo que Jesus 
fora condenado, sentiu re-
morsos e veio devolver aos 
chefes dos sacerdotes e aos 
anciãos as trinta moedas de 
prata, dizendo: ‘Pequei, en-
tregando um sangue ino-
cente’. Mas estes respon-
deram: ‘Que temos nós com 
isso? O problema é teu’. Ele, 
atirando as moedas no Tem-
plo, retirou-se e foi enforcar-
se” (Mt 27, 3-5). 

 
“Então Judas…” Den-

tre os Apóstolos, somente Ju-
das era judeu… esta era a 
primeira diferença de Judas 



15 

em relação aos outros Após-
tolos, que eram todos gali-
leus: “Estupefatos e surpre-
sos, diziam: ‘Não são, acaso, 
galileus todos esses que es-
tão falando?’” (At 2, 7). 

É de supor que esta di-
versidade de origem tenha da-
do ocasião a uma certa frieza 
nas relações entre Judas Isca-
riotes e os outros Onze Após-
tolos. Os procedentes da Ju-
deia eram desconfiados, cal-
culistas e cobiçosos. 
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PARTÍCULA 03 
(03/10/2020) 

Judas enforcou-se (03) 
 
“Então Judas, que o 

entregara, vendo que Jesus 
fora condenado, sentiu re-
morsos e veio devolver aos 
chefes dos sacerdotes e aos 
anciãos as trinta moedas de 
prata, dizendo: ‘Pequei, en-
tregando um sangue ino-
cente’. Mas estes respon-
deram: ‘Que temos nós com 
isso? O problema é teu’. Ele, 
atirando as moedas no Tem-
plo, retirou-se e foi enforcar-
se” (Mt 27, 3-5). 

 
“Então Judas…” O 

pai de Judas Iscariotes cha-
mava-se Simão de Iscariotes: 
“Falava de Judas, filho de 
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Simão Iscariotes” (Jo 6, 71), de 
quem não conhecemos mais 
detalhes, e o Evangelho a-
plica-se não menos de dez 
vezes o nome de “Iscariotes”, 
que se costuma interpretar 
como ish Kerijjoth, “o ho-
mem de Karioth”. 

Este Karioth paterno 
deve ser ou o atual vilarejo de 
Kariyut, nas proximidades da 
antiga Silo de Efraim, ou en-
tão Queriot-Hesron, hoje Kar-
jetein, vinte quilômetros ao 
sul de Hebron; seja como for, 
era uma cidade da Judeia. 
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PARTÍCULA 04 
(04/10/2020) 

Judas enforcou-se (04) 
 
“Então Judas, que o 

entregara, vendo que Jesus 
fora condenado, sentiu re-
morsos e veio devolver aos 
chefes dos sacerdotes e aos 
anciãos as trinta moedas de 
prata, dizendo: ‘Pequei, en-
tregando um sangue ino-
cente’. Mas estes respon-
deram: ‘Que temos nós com 
isso? O problema é teu’. Ele, 
atirando as moedas no Tem-
plo, retirou-se e foi enforcar-
se” (Mt 27, 3-5). 

 
“Então Judas…” O 

traidor foi chamado pelo 
Mestre para ser Apóstolo… 
foi chamado pelo nome: 
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“Chamou os doze discípulos 
e deu-lhes autoridade de 
expulsar os espíritos imun-
dos e de curar toda a sorte 
de males e enfermidades. 
Estes são os nomes dos doze 
apóstolos: primeiro, Simão, 
também chamado Pedro, e 
André, seu irmão; Tiago, 
filho de Zebedeu, e João, 
seu irmão; Filipe e Barto-
lomeu; Tomé e Mateus, o 
publicano; Tiago, o filho de 
Alfeu, e Tadeu; Simão, o 
Zelote, e Judas Iscariotes, a-
quele que o traiu” (Mt 10, 1-4). 
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PARTÍCULA 05 
(05/10/2020) 

Judas enforcou-se (05) 
 
“Então Judas, que o 

entregara, vendo que Jesus 
fora condenado, sentiu re-
morsos e veio devolver aos 
chefes dos sacerdotes e aos 
anciãos as trinta moedas de 
prata, dizendo: ‘Pequei, en-
tregando um sangue ino-
cente’. Mas estes respon-
deram: ‘Que temos nós com 
isso? O problema é teu’. Ele, 
atirando as moedas no Tem-
plo, retirou-se e foi enforcar-
se” (Mt 27, 3-5). 

 
“Então Judas…” Ju-

das fora chamado ao apos-
tolado da mesma maneira 
que os outros. Também ele 
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devia ser testemunha de Jesus 
Cristo, tal como os outros 
Onze: “Judas fora escolhido 
e chamado pelo próprio 
Cristo para ser Apóstolo. 
Quando, depois da Ascen-
são, for preciso preencher a 
sua vaga, Pedro recordará 
que ele era um dos nossos e 
teve parte no nosso minis-
tério (At 1, 17)” (Pe. Francisco 

Fernández Carvajal, Falar com Deus, 2). 
Judas não nasceu trai-

dor! Ele foi escolhido por 
Jesus Cristo para ser luz… 
para produzir muitos frutos: 
“Não fostes vós que me 
escolhestes, mas eu que vos 
escolhi e vos designei para 
irdes e produzirdes fruto” 
(Jo 15, 16). Ele foi chamado por 
Jesus… se tornou Apóstolo 
pela vontade do Senhor. 
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PARTÍCULA 06 
(06/10/2020) 

Judas enforcou-se (06) 
 
“Então Judas, que o 

entregara, vendo que Jesus 
fora condenado, sentiu re-
morsos e veio devolver aos 
chefes dos sacerdotes e aos 
anciãos as trinta moedas de 
prata, dizendo: ‘Pequei, en-
tregando um sangue ino-
cente’. Mas estes respon-
deram: ‘Que temos nós com 
isso? O problema é teu’. Ele, 
atirando as moedas no Tem-
plo, retirou-se e foi enforcar-
se” (Mt 27, 3-5). 

 
“… que o entrega-

ra…” O demônio encontrou 
em Judas Iscariotes uma 
porta escancarada, precisa-
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mente no círculo dos segui-
dores mais íntimos de Jesus, 

porque, quem abandona as 
alturas, como Judas, cai pelo 
seu próprio peso nos mais 
profundos abismos: “Mas co-
mo homem se guiou pela 
hipocrisia diante do Senhor, 
neste momento não soube 
dar com o verdadeiro cami-
nho. Não lhe doía ter ofen-
dido a Deus, não desejava 
emendar-se e servi-lo, o seu 
arrependimento não o levou 
a uma verdadeira penitên-
cia, mas ao desespero, afo-
gando-se no seu próprio pe-
cado. Doía-se por si mesmo, 
por se ter enganado, porque 
os homens iam odiá-lo, mas 
não por amor a Deus” (Pe. 

Luis de la Palma, A Paixão do Senhor). 
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PARTÍCULA 07 
(07/10/2020) 

Judas enforcou-se (07) 
 
“Então Judas, que o 

entregara, vendo que Jesus 
fora condenado, sentiu re-
morsos e veio devolver aos 
chefes dos sacerdotes e aos 
anciãos as trinta moedas de 
prata, dizendo: ‘Pequei, en-
tregando um sangue ino-
cente’. Mas estes respon-
deram: ‘Que temos nós com 
isso? O problema é teu’. Ele, 
atirando as moedas no Tem-
plo, retirou-se e foi enforcar-
se” (Mt 27, 3-5). 

 
“… que o entrega-

ra…” O demônio empenhou-
se desde os primeiros passos 
de Cristo para eliminá-lo. 
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Com um zelo verdadeira-
mente diabólico, o demônio 
tinha-se empenhado desde os 
primeiros passos de Cristo 
pelo mundo em eliminar esse 
adversário perigosíssimo, an-
tes de se ver derrubado por 
Ele (Mt 4, 1; Jo 12, 31). 

O Maligno cegou Ju-
das, mas com o seu consen-
timento: “Foi o demônio que 
tinha cegado Judas e o fez 
cometer aquela traição; foi 
o demônio que agora o fez 
ver o seu pecado e o encheu 
de inquietação e de medo” 
(Pe. Luis de la Palma, A Paixão do 

Senhor). 
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PARTÍCULA 08 
(08/10/2020) 

Judas enforcou-se (08) 
 
“Então Judas, que o 

entregara, vendo que Jesus 
fora condenado, sentiu re-
morsos e veio devolver aos 
chefes dos sacerdotes e aos 
anciãos as trinta moedas de 
prata, dizendo: ‘Pequei, en-
tregando um sangue ino-
cente’. Mas estes respon-
deram: ‘Que temos nós com 
isso? O problema é teu’. Ele, 
atirando as moedas no Tem-
plo, retirou-se e foi enforcar-
se” (Mt 27, 3-5). 

 
“… que o entrega-

ra…” O poder das trevas 
aliou-se a Judas, o traidor, e 
serviu-se desse infeliz para 
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levar até o fim um objetivo 
que excede em vileza toda a 
miséria humana; porque há 
pecados que não podem ser 
cometidos a não ser sob o 
influxo do inferno. 

Aquele que despreza e 
trai a Jesus Cristo asseme-
lha-se ao Demônio: “Não 
vos escolhi, eu, aos Doze? 
No entanto, um de vós é um 
diabo!’ Falava de Judas, 
filho de Simão Iscariotes. 
Este, um dos Doze, o ha-
veria de entregar” (Jo 6, 70-71). 

É difícil adivinhar o 
motivo pelo qual Judas per-
maneceu com Jesus depois 
de ser chamado de diabo. 
Talvez pensasse que o Senhor 
ainda poderia voltar atrás e 
adaptar-se aos seus desejos. 
Afinal, todas as possibili-
dades, mesmo as mais inve-
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rossímeis, estavam permanen-
temente abertas a esse Naza-
reno capaz de fazer milagres; 
seria uma tolice afastar-se 
d’Ele cedo demais, renun-
ciando a uma possível sorte 
futura. 
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PARTÍCULA 09 
(09/10/2020) 

Judas enforcou-se (09) 
 
“Então Judas, que o 

entregara, vendo que Jesus 
fora condenado, sentiu re-
morsos e veio devolver aos 
chefes dos sacerdotes e aos 
anciãos as trinta moedas de 
prata, dizendo: ‘Pequei, en-
tregando um sangue ino-
cente’. Mas estes respon-
deram: ‘Que temos nós com 
isso? O problema é teu’. Ele, 
atirando as moedas no Tem-
plo, retirou-se e foi enforcar-
se” (Mt 27, 3-5). 

 
“… que o entrega-

ra…” A transformação de 
Judas é o que mais nos 
assombra: um homem que se 
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fez um demônio, nas atitudes, 
junto de Jesus Cristo. As am-
bições pessoais de Judas fo-
ram pouco a pouco ganhando 
terreno até que, em dado mo-
mento, o Apóstolo percebeu 
com nitidez que a proposta de 
Jesus não se coadunava em 
absoluto com elas. Então, em 
lugar de retificá-las, preferiu 
mantê-las e colocá-las em 
primeiro lugar na sua vida. 

Jesus Cristo chamou a 
atenção dos Apóstolos sobre 
Judas Iscariotes: “O Salva-
dor pretendeu admoestar 
aos Apóstolos para que não 
confiassem em si mesmos, 
apesar de tão belas palavras 
de (São Pedro); e que entre 
eles havia quem, sendo A-
póstolo, se havia feito dia-
bo” (São Cirilo de Jerusalém). 
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PARTÍCULA 10 
(10/10/2020) 

Judas enforcou-se (10) 
 
“Então Judas, que o 

entregara, vendo que Jesus 
fora condenado, sentiu re-
morsos e veio devolver aos 
chefes dos sacerdotes e aos 
anciãos as trinta moedas de 
prata, dizendo: ‘Pequei, en-
tregando um sangue ino-
cente’. Mas estes respon-
deram: ‘Que temos nós com 
isso? O problema é teu’. Ele, 
atirando as moedas no Tem-
plo, retirou-se e foi enforcar-
se” (Mt 27, 3-5). 

 
“… que o entrega-

ra…” O Salvador lavou os 
pés de Judas Iscariotes, o 
traidor. Plenamente senhor de 
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si, numa fortaleza, Nosso Se-
nhor mostra-se manso e hu-
milde, disposto até a dar uma 
prova de amor ao adversário 
gratuito, a Judas Iscariotes, 
lavando os seus pés. Ele co-
nhecia também a negação de 
São Pedro. Perscrutava ain-
da a covardia dos demais 
Apóstolos e discípulos que 
debandariam ao romper da 
perseguição. 

O Criador de todas as 
coisas lavou os pés das cri-
aturas: “Criador e Senhor 
de todas as coisas, sabedoria 
eterna, onipotência divina, 
Jesus põe-se de joelhos di-
ante de criaturas ingratas e 
rudes, entre as quais havia 
um infame traidor!” (Frei 

Benvindo Destéfani, Escritos). 
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PARTÍCULA 11 
(11/10/2020) 

Judas enforcou-se (11) 
 
“Então Judas, que o 

entregara, vendo que Jesus 
fora condenado, sentiu re-
morsos e veio devolver aos 
chefes dos sacerdotes e aos 
anciãos as trinta moedas de 
prata, dizendo: ‘Pequei, en-
tregando um sangue ino-
cente’. Mas estes respon-
deram: ‘Que temos nós com 
isso? O problema é teu’. Ele, 
atirando as moedas no Tem-
plo, retirou-se e foi enforcar-
se” (Mt 27, 3-5). 

 
“… que o entrega-

ra…” O Senhor, cheio de 
misericórdia e amor, lavou 
os pés de Judas Iscariotes… 
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e o traidor permaneceu com 
o coração duro… no seu 
mau propósito. 

Não lhe bastou que 
Jesus Cristo lhe fizesse ver 
que conhecia a sua traição 
nem também que o repetisse 
tantas vezes e de tantas ma-
neiras; não se comoveu diante 
do Mestre ajoelhado a seus 
pés; continuou sentado á me-
sa com todos e olhava e fala-
va com Aquele que sabia da 
sua traição e comia do seu 
próprio prato. 
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PARTÍCULA 12 
(12/10/2020) 

Judas enforcou-se (12) 
 
“Então Judas, que o 

entregara, vendo que Jesus 
fora condenado, sentiu re-
morsos e veio devolver aos 
chefes dos sacerdotes e aos 
anciãos as trinta moedas de 
prata, dizendo: ‘Pequei, en-
tregando um sangue ino-
cente’. Mas estes respon-
deram: ‘Que temos nós com 
isso? O problema é teu’. Ele, 
atirando as moedas no Tem-
plo, retirou-se e foi enforcar-
se” (Mt 27, 3-5). 

 
“… que o entrega-

ra…” Judas Iscariotes fora 
chamado pelo nome… não 
foi uma criatura quem o 
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chamou; mas sim, foi o 
Salvador, Deus Bendito. 

Jesus o chamou para 
segui-lo pelo caminho da 
luz… para conquistar o céu, 
alegria eterna, e ele entregara 
o Senhor aos inimigos. 
Grande ingratidão! 

A traição é a “arte” dos 
corações fracos e covardes! 

Judas, livremente, não 
quis seguir a Luz Eterna até o 
fim… abandonou o caminho 
da salvação para se “en-
tregar” ao que passa… per-
deu tudo. 

Judas, o traidor, trocou 
a Riqueza Infinita por um 
punhado de moedas… terrível 
prejuízo! 
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PARTÍCULA 13 
(13/10/2020) 

Judas enforcou-se (13) 
 

“Então Judas, que o 
entregara, vendo que Jesus 
fora condenado, sentiu re-
morsos e veio devolver aos 
chefes dos sacerdotes e aos 
anciãos as trinta moedas de 
prata, dizendo: ‘Pequei, en-
tregando um sangue ino-
cente’. Mas estes respon-
deram: ‘Que temos nós com 
isso? O problema é teu’. Ele, 
atirando as moedas no Tem-
plo, retirou-se e foi enforcar-
se” (Mt 27, 3-5). 

 

“… vendo que Jesus 
fora condenado, sentiu re-
morsos”. 

O remorso de Judas 
não o leva a arrepender-se, 
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já que lhe falta o que faz que 
uma conversão seja verda-
deira: o regresso confiado a 
Deus que perdoa (Edições 

Theologica). 
Deus quer que a nossa 

volta para Ele seja através do 
amor… o Senhor perdoa a-
quele que o ama verdadei-
ramente. 

Pedro se arrependeu e 
Judas se desesperou. Chega-
do o momento em que per-
ceberam o próprio erro – esse 
momento sempre chega por 
graça de Deus –, Judas ficou 
apenas no remorso, na humi-
lhação que a tomada de 
consciência do pecado pro-
duz, e, por isso, desesperou; e 
Pedro, pelo contrário, foi 
além: chegou ao arrependi-
mento, e o arrependimento o 
curou. 
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PARTÍCULA 14 
(14/10/2020) 

Judas enforcou-se (14) 
 
“Então Judas, que o 

entregara, vendo que Jesus 
fora condenado, sentiu re-
morsos e veio devolver aos 
chefes dos sacerdotes e aos 
anciãos as trinta moedas de 
prata, dizendo: ‘Pequei, en-
tregando um sangue ino-
cente’. Mas estes respon-
deram: ‘Que temos nós com 
isso? O problema é teu’. Ele, 
atirando as moedas no Tem-
plo, retirou-se e foi enforcar-
se” (Mt 27, 3-5). 

 
“… vendo que Jesus 

fora condenado, sentiu re-
morsos”. 

Judas Iscariotes deveria 
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ter pensado antes de entregar 
o Senhor que o chamou pelo 
nome e que o ajudou durante 
três anos. 

Qual é a diferença en-
tre o remorso e o arrepen-
dimento? 

A humilhação do re-
morso consiste na decepção 
que sofremos a respeito de 
nós mesmo. A contrição é a 
dor – dor de amor – que sen-
timos por ter ofendido a 
Deus. A primeira encerra-nos 
no nosso eu, a segunda abre-
nos para o Outro. Por isso, o 
simples remorso produz in-
tranquilidade, tristeza, deses-
pero e ruína; ao passo que o 
arrependimento leva à paz, à 
alegria, à esperança e à luta 
por mudar. O arrependimento 
cura e vivifica! 
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PARTÍCULA 15 
(15/10/2020) 

Judas enforcou-se (15) 
 
“Então Judas, que o 

entregara, vendo que Jesus 
fora condenado, sentiu re-
morsos e veio devolver aos 
chefes dos sacerdotes e aos 
anciãos as trinta moedas de 
prata, dizendo: ‘Pequei, en-
tregando um sangue ino-
cente’. Mas estes respon-
deram: ‘Que temos nós com 
isso? O problema é teu’. Ele, 
atirando as moedas no Tem-
plo, retirou-se e foi enforcar-
se” (Mt 27, 3-5). 

 
“… vendo que Jesus 

fora condenado, sentiu re-
morsos”. 

Judas não se arrepen-
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deu; mas sim, sentiu remorso: 
“O remorso é pena tão an-
gustiosa, mesmo nesta vida, 
que alguns desgraçados, pa-
ra se livrar de seu peso, 
suicidam-se” (Santo Afonso Maria 

de Ligório). 
O fato de Judas já estar 

totalmente corrompido no 
momento da queda e de Pedro 
ter continuado reto até o fim, 
contribuiu em boa medida. O 
caminho de volta era muito 
mais curto para o pescador do 
mar da Galileia. 
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PARTÍCULA 16 
(16/10/2020) 

Judas enforcou-se (16) 
 
“Então Judas, que o 

entregara, vendo que Jesus 
fora condenado, sentiu re-
morsos e veio devolver aos 
chefes dos sacerdotes e aos 
anciãos as trinta moedas de 
prata, dizendo: ‘Pequei, en-
tregando um sangue ino-
cente’. Mas estes respon-
deram: ‘Que temos nós com 
isso? O problema é teu’. Ele, 
atirando as moedas no Tem-
plo, retirou-se e foi enforcar-
se” (Mt 27, 3-5). 

 
“… vendo que Jesus 

fora condenado, sentiu re-
morsos”. 

Judas Iscariotes sentiu 
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remorso, não arrependimen-
to… o seu coração egoísta 
não amava a Jesus Cristo, 
Senhor do céu e da terra. 

O Pe. Luís da la Palma 
escreve sobre Judas Isca-
riotes: “Mas como sempre 
foi falso e mentiroso, dis-
simulado com Jesus, não 
soube achar o verdadeiro 
caminho. Não sofria por ter 
ofendido a Deus, e não de-
sejava emendar-se e servi-
lo, o seu remorso não a 
levou a uma verdadeira 
contrição, mas ao desespero, 
afogando-se no seu próprio 
pecado. Sua dor não era por 
amor a Deus, era egoísta, 
tinha se enganado e por isso 
os homens iriam odiá-lo”. 
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PARTÍCULA 17 
(17/10/2020) 

Judas enforcou-se (17) 
 
“Então Judas, que o 

entregara, vendo que Jesus 
fora condenado, sentiu re-
morsos e veio devolver aos 
chefes dos sacerdotes e aos 
anciãos as trinta moedas de 
prata, dizendo: ‘Pequei, en-
tregando um sangue ino-
cente’. Mas estes respon-
deram: ‘Que temos nós com 
isso? O problema é teu’. Ele, 
atirando as moedas no Tem-
plo, retirou-se e foi enforcar-
se” (Mt 27, 3-5). 

 
“… vendo que Jesus 

fora condenado, sentiu re-
morsos”. 

É certo dizer que Ju-
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das Iscariotes se “arre-
pendendo” cometia pecado: 
“Com razão, segundo havia 
dito o profeta, sua oração se 
converteu em pecado; por-
que, consumado o crime, foi 
tão perversa a conversão do 
ímpio, que ainda arrepen-
dendo-se pecava” (São Leão 

Magno). 
Judas Iscariotes pecou 

contra o Espírito Santo: “A 
penitência de Judas fracas-
sou, porque pecou contra o 
Espírito Santo; há nele ver-
gonha de conhecer o crime” 
(Santo Ambrósio). 
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PARTÍCULA 18 
(18/10/2020) 

Judas enforcou-se (18) 
 
“Então Judas, que o 

entregara, vendo que Jesus 
fora condenado, sentiu re-
morsos e veio devolver aos 
chefes dos sacerdotes e aos 
anciãos as trinta moedas de 
prata, dizendo: ‘Pequei, en-
tregando um sangue ino-
cente’. Mas estes respon-
deram: ‘Que temos nós com 
isso? O problema é teu’. Ele, 
atirando as moedas no Tem-
plo, retirou-se e foi enforcar-
se” (Mt 27, 3-5). 

 
“… vendo que Jesus 

fora condenado, sentiu re-
morsos”. 

Feliz da pessoa que vi-
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gia, isto é, que usa da pru-
dência antes de cometer algo 
errado. 

Esse Apóstolo recebeu 
tudo do Senhor e o entregou 
covardemente! 

Judas Iscariotes rece-
beu tudo e jogou tudo fora… 
sentiu remorso, mas não mu-
dou de vida… buscou a des-
truição de sua vida. 

Está claro que aquele 
que se revolta contra Deus 
perde tudo! 
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PARTÍCULA 19 
(19/10/2020) 

Judas enforcou-se (19) 
 
“Então Judas, que o 

entregara, vendo que Jesus 
fora condenado, sentiu re-
morsos e veio devolver aos 
chefes dos sacerdotes e aos 
anciãos as trinta moedas de 
prata, dizendo: ‘Pequei, en-
tregando um sangue ino-
cente’. Mas estes respon-
deram: ‘Que temos nós com 
isso? O problema é teu’. Ele, 
atirando as moedas no Tem-
plo, retirou-se e foi enforcar-
se” (Mt 27, 3-5). 

 
“… e veio devolver 

aos chefes dos sacerdotes e 
aos anciãos as trinta moedas 
de prata”. 
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Judas Iscariotes, o trai-
dor, aquele que recebera tudo 
do Senhor e que o traíra, 
procurou desfazer o péssimo 
negócio que tinha feito: de-
volvendo o dinheiro aos sa-
cerdotes, para que não ti-
vesse mais culpa no destino 
do Senhor. 

O covarde traiu o Se-
nhor e agora se aproximou 
dos maldosos para tentar des-
fazer a sua loucura. 

Aquele que abandona 
a amizade com Jesus entra 
pelo caminho escuro e se 
perde… longe de Jesus não 
há claridade. 

É preciso pensar muito 
antes de voltar as costas para 
o Salvador! 
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PARTÍCULA 20 
(20/10/2020) 

Judas enforcou-se (20) 
 
“Então Judas, que o 

entregara, vendo que Jesus 
fora condenado, sentiu re-
morsos e veio devolver aos 
chefes dos sacerdotes e aos 
anciãos as trinta moedas de 
prata, dizendo: ‘Pequei, en-
tregando um sangue ino-
cente’. Mas estes respon-
deram: ‘Que temos nós com 
isso? O problema é teu’. Ele, 
atirando as moedas no Tem-
plo, retirou-se e foi enforcar-
se” (Mt 27, 3-5). 

 
“… e veio devolver 

aos chefes dos sacerdotes e 
aos anciãos as trinta moedas 
de prata”. 
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São Jerônimo escreve: 
“Vendo, pois, Judas ao Se-
nhor condenado à morte, 
devolveu as moedas aos che-
fes dos sacerdotes e aos an-
ciãos, como se estivesse ao 
seu alcance mudar a sen-
tença”. 

Muitas pessoas abando-
nam a amizade com Jesus e se 
entregam ao demônio… e não 
conseguem mais voltar para o 
Senhor… mergulham nas 
tervas “violentamente”, e 
não possuem forças para 
voltar para a Luz Eterna. 
Sem a oração contínua é 
impossível se afastar do 
Maligno… é preciso oração 
fervorosa e jejum para voltar 
para o caminho da salvação. 
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PARTÍCULA 21 
(21/10/2020) 

Judas enforcou-se (21) 
 
“Então Judas, que o 

entregara, vendo que Jesus 
fora condenado, sentiu re-
morsos e veio devolver aos 
chefes dos sacerdotes e aos 
anciãos as trinta moedas de 
prata, dizendo: ‘Pequei, en-
tregando um sangue ino-
cente’. Mas estes respon-
deram: ‘Que temos nós com 
isso? O problema é teu’. Ele, 
atirando as moedas no Tem-
plo, retirou-se e foi enforcar-
se” (Mt 27, 3-5). 

 
“… e veio devolver 

aos chefes dos sacerdotes e 
aos anciãos as trinta moedas 
de prata”. 
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Judas Iscariotes, cego e 
ganancioso, vendeu a Rique-
za Infinita por trinta moedas 
de prata. Grande loucura! 

Aquele que comete o 
pecado mortal expulsa o Se-
nhor, Riqueza Infinita, de sua 
alma… para colocar nela o 
Maligno. Terrível troca! 

Quem possui a Cristo 
Jesus não necessita das coisas 
caducas desse mundo, quem o 
possui é rico de todos os bens. 
As coisas caducas da terra 
não podem satisfazer a alma 
criada para o céu eterno! 
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PARTÍCULA 22 
(22/10/2020) 

Judas enforcou-se (22) 
 
“Então Judas, que o 

entregara, vendo que Jesus 
fora condenado, sentiu re-
morsos e veio devolver aos 
chefes dos sacerdotes e aos 
anciãos as trinta moedas de 
prata, dizendo: ‘Pequei, en-
tregando um sangue ino-
cente’. Mas estes respon-
deram: ‘Que temos nós com 
isso? O problema é teu’. Ele, 
atirando as moedas no Tem-
plo, retirou-se e foi enforcar-
se” (Mt 27, 3-5). 

 
“… e veio devolver 

aos chefes dos sacerdotes e 
aos anciãos as trinta moedas 
de prata”. 



56 

Judas Iscariotes, o trai-
dor, veio devolver as moedas 
de prata ao perceber que a 
amizade com Cristo está aci-
ma do ouro e da prata… a 
amizade com o Senhor não 
tem preço… é valiosa… não 
pode ser comparada com as 
coisas caducas. 

As moedas de prata não 
satisfizeram a sua alma espi-
ritual e imortal… possuía a 
prata, mas o seu coração con-
tinuava vazio, triste e amar-
gurado… o que passa não 
pode alegrar o coração cria-
do para as coisas do alto. 

Em pouco tempo ele 
percebeu que a felicidade das 
coisas da terra não pode ser 
comparada com a felicidade 
de possuir a Cristo, Alegria 
Infinita! 
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PARTÍCULA 23 
(23/10/2020) 

Judas enforcou-se (23) 
 
“Então Judas, que o 

entregara, vendo que Jesus 
fora condenado, sentiu re-
morsos e veio devolver aos 
chefes dos sacerdotes e aos 
anciãos as trinta moedas de 
prata, dizendo: ‘Pequei, en-
tregando um sangue ino-
cente’. Mas estes respon-
deram: ‘Que temos nós com 
isso? O problema é teu’. Ele, 
atirando as moedas no Tem-
plo, retirou-se e foi enforcar-
se” (Mt 27, 3-5). 

 
“… dizendo: ‘Pequei, 

entregando um sangue ino-
cente”’. 

Orígenes escreve: 
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“Deus lançou a boa semente 
no coração de Judas Isca-
rioetes, mas ele não a cul-
tivou… e então caiu em 
pecado”. 

Aquele que despreza as 
graças recebidas de Deus ca-
minha na escuridão e não se 
salvará. 

Judas, filho da perdi-
ção, recebeu tudo das mãos, 
de Deus, e não quis servi-lo 
com fidelidade, se perdeu… 
caiu em pecado. 

O mundo está cheio de 
pessoas ingratas que despre-
zaram abertamente as graças 
de Deus… aquele que não se 
apoia em Deus não perma-
necerá no caminho da luz. 
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PARTÍCULA 24 
(24/10/2020) 

Judas enforcou-se (24) 
 
“Então Judas, que o 

entregara, vendo que Jesus 
fora condenado, sentiu re-
morsos e veio devolver aos 
chefes dos sacerdotes e aos 
anciãos as trinta moedas de 
prata, dizendo: ‘Pequei, en-
tregando um sangue ino-
cente’. Mas estes respon-
deram: ‘Que temos nós com 
isso? O problema é teu’. Ele, 
atirando as moedas no Tem-
plo, retirou-se e foi enforcar-
se” (Mt 27, 3-5). 

 
“… dizendo: ‘Pequei, 

entregando um sangue ino-
cente”’. 

Judas deixou de ser 
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Apóstolo de Nosso Senhor 
para ser discípulo de Sata-
nás. A sua falsidade é irri-
tante… caminhou para o Get-
sêmani com a mentira na bo-
ca, com a falsidade no rosto e 
com a hipocrisia no coração. 
Hoje, infelizmente, milhões 
de pessoas batizadas e cris-
madas na Igreja Católica des-
prezam a Jesus Cristo para 
seguir a Judas Iscariotes. 

Judas, mesmo sendo 
traidor e frio, testemunhou a 
inocência de Jesus Cristo, 
seu Mestre: “Pequei, ven-
dendo o sangue inocente!” 

(Mt 27, 3). Ele, o Apóstolo an-
gustiado pela culpa, testemu-
nhou à humanidade inteira a 
inocência do seu Mestre. 
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PARTÍCULA 25 
(25/10/2020) 

Judas enforcou-se (25) 
 
“Então Judas, que o 

entregara, vendo que Jesus 
fora condenado, sentiu re-
morsos e veio devolver aos 
chefes dos sacerdotes e aos 
anciãos as trinta moedas de 
prata, dizendo: ‘Pequei, en-
tregando um sangue ino-
cente’. Mas estes respon-
deram: ‘Que temos nós com 
isso? O problema é teu’. Ele, 
atirando as moedas no Tem-
plo, retirou-se e foi enforcar-
se” (Mt 27, 3-5). 

 

“Mas estes responde-
ram: ‘Que temos nós com 
isso? O problema é teu’”. 

Judas Iscariotes pro-
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curou arrancar Jesus Cristo 
das mãos dos inimigos. Ele 
procurou arrancar das mãos 
do sacrificador a Vítima sa-
grada antes que chegasse ao 
altar do sacrifício. Ele pediu, 
suplicou e conjurou. Tudo em 
vão! Enfurecidos, os compra-
dores responderam-lhe: “A 
nós, que nos importa? Isso é 
lá contigo”. 

Aquele que abandona 
a Cristo para agradar aos 
homens não pode ser feliz e 
recebe o desprezo como re-
compensa. 
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PARTÍCULA 26 
(26/10/2020) 

Judas enforcou-se (26) 
 
“Então Judas, que o 

entregara, vendo que Jesus 
fora condenado, sentiu re-
morsos e veio devolver aos 
chefes dos sacerdotes e aos 
anciãos as trinta moedas de 
prata, dizendo: ‘Pequei, en-
tregando um sangue ino-
cente’. Mas estes respon-
deram: ‘Que temos nós com 
isso? O problema é teu’. Ele, 
atirando as moedas no Tem-
plo, retirou-se e foi enforcar-
se” (Mt 27, 3-5). 

 
“Mas estes responde-

ram: ‘Que temos nós com 
isso? O problema é teu’”. 

Judas Iscariotes traiu 
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a Cristo e sentiu no coração 
o “punhal” dos inimigos… 
traiu o Salvador e foi aban-
donado pelos inimigos. 

Os inimigos não quise-
ram diálogo com Judas após a 
traição do Senhor… disseram 
que o problema era de Judas, 
não deles. 

Assim faz o mundo 
com as pessoas que voltam as 
costas para Jesus para seguir 
as suas máximas. O mundo 
lança o seu seguidor no 
abismo e diz que o problema 
é dele. 

Está claro que aquele 
que volta as costas para 
Cristo não é apoiado pelos 
inimigos da luz… mas é 
desprezado abertamente. 



65 

PARTÍCULA 27 
(27/10/2020) 

Judas enforcou-se (27) 
 
“Então Judas, que o 

entregara, vendo que Jesus 
fora condenado, sentiu re-
morsos e veio devolver aos 
chefes dos sacerdotes e aos 
anciãos as trinta moedas de 
prata, dizendo: ‘Pequei, en-
tregando um sangue ino-
cente’. Mas estes respon-
deram: ‘Que temos nós com 
isso? O problema é teu’. Ele, 
atirando as moedas no Tem-
plo, retirou-se e foi enforcar-
se” (Mt 27, 3-5). 

 
“Ele, atirando as moe-

das no Templo, retirou-se e 
foi enforcar-se”. 

Judas Iscariotes não foi 
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obrigado por Deus a trair o 
Salvador. 

O traidor jogou tudo 
fora… perdeu-se por sua cul-
pa e não porque Deus o de-
terminasse a isso… perdeu-se 
por sua própria vontade. São 
Pedro voltou: “Pedro então 
lembrou-se da palavra que 
o Senhor lhe dissera… E 
saindo para fora, chorou 
amargamente” (Lc 22, 61-62) … 
Judas se desembestou: “Ele, 
atirando as moedas no Tem-
plo, retirou-se e foi enfor-
car-se” (Mt 27, 5). 

Judas Iscariotes jogou 
no Tempo as moedas e 
também a sua vida… o seu 
coração… a vida sem Cristo 
não tem sentido… ele perdeu 
tudo… caiu no abismo… 
lançou também a sua alma 
no piso frio do Templo. 
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PARTÍCULA 28 
(28/10/2020) 

Judas enforcou-se (28) 
 
“Então Judas, que o 

entregara, vendo que Jesus 
fora condenado, sentiu re-
morsos e veio devolver aos 
chefes dos sacerdotes e aos 
anciãos as trinta moedas de 
prata, dizendo: ‘Pequei, en-
tregando um sangue ino-
cente’. Mas estes respon-
deram: ‘Que temos nós com 
isso? O problema é teu’. Ele, 
atirando as moedas no Tem-
plo, retirou-se e foi enforcar-
se” (Mt 27, 3-5). 

 
“Ele, atirando as moe-

das no Templo, retirou-se e 
foi enforcar-se”. 

Judas desprezou a ver-
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dadeira Riqueza, Jesus Cris-
to, para “abraçar” a riqueza 
desse mundo… e aquilo que 
passa não satisfez o seu 
coração e ele jogou a “ri-
queza” no chão. 

Aquilo que o mundo 
oferece não alegra o coração 
criado para o céu… somente 
Deus pode satisfazê-lo. 

Ele abandonou a Cristo, 
Senhor da vida, para enforcar-
se… foi buscar a morte… 
estava completamente deses-
perado. 

O pecado de Judas o 
levou ao desespero. Foi jus-
tamente por ele não apreciar 
a luz da palavra e do e-
xemplo de Jesus Cristo como 
os outros e por ter fechado 
em si mesmo, envolvido no 
“seu mundo” e nas “suas 
circunstâncias”. 
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PARTÍCULA 29 
(29/10/2020) 

Judas enforcou-se (29) 
 
“Então Judas, que o 

entregara, vendo que Jesus 
fora condenado, sentiu re-
morsos e veio devolver aos 
chefes dos sacerdotes e aos 
anciãos as trinta moedas de 
prata, dizendo: ‘Pequei, en-
tregando um sangue ino-
cente’. Mas estes respon-
deram: ‘Que temos nós com 
isso? O problema é teu’. Ele, 
atirando as moedas no Tem-
plo, retirou-se e foi enforcar-
se” (Mt 27, 3-5). 

 
“Ele, atirando as moe-

das no Templo, retirou-se e 
foi enforcar-se”. 

Ninguém leva o que 
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passa para a outra vida, seja 
no céu ou no inferno. Antes 
de enforcar-se, Judas jogou 
fora as moedas… a sua am-
bição pelas coisas caducas 
não encheu o seu coração da 
verdadeira felicidade. 

Aquilo que é do mundo 
fica no mundo… não pode 
entrar na eternidade… Judas 
lançou as moedas no chão… 
o que é da terra fica na terra. 

Judas Iscariotes foi 
“engolido” pelo vazio do seu 
coração sedento das coisas 
desse mundo. Ele perdeu 
tudo: a amizade de Jesus… a 
amizade dos Apóstolos e o 
dinheiro que possuía. 

Aquele que serve o 
mundo recebe como recom-
pensa a amargura do mundo. 
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PARTÍCULA 30 
(30/10/2020) 

Judas enforcou-se (30) 
 
“Então Judas, que o 

entregara, vendo que Jesus 
fora condenado, sentiu re-
morsos e veio devolver aos 
chefes dos sacerdotes e aos 
anciãos as trinta moedas de 
prata, dizendo: ‘Pequei, en-
tregando um sangue ino-
cente’. Mas estes respon-
deram: ‘Que temos nós com 
isso? O problema é teu’. Ele, 
atirando as moedas no Tem-
plo, retirou-se e foi enforcar-
se” (Mt 27, 3-5). 

 
“Ele, atirando as moe-

das no Templo, retirou-se e 
foi enforcar-se”. 

Judas, o traidor, fez 
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amizade com os sacerdotes… 
entregou o Cordeiro Inocen-
te em suas mãos e recebeu o 
desprezo deles como recom-
pensa. O coração duro de Ju-
das “chocou-se” com os co-
rações endurecidos dos sacer-
dotes… e Judas desesperou-
se. Lançado no desespero 
pela dureza dos sacerdotes, 
Judas, o traidor, foi e en-
forcou-se (Mt 27, 5). 

Quem abandona a Cris-
to para seguir o vazio das 
criaturas não pode ser feliz… 
a “dureza” do mundo lança 
o desespero no coração dos 
seus seguidores. 

Judas não encontrou a 
paz nas moedas e cometeu 
suicídio! 
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PARTÍCULA 31 
(31/10/2020) 

Judas enforcou-se (31) 
 
“Então Judas, que o 

entregara, vendo que Jesus 
fora condenado, sentiu re-
morsos e veio devolver aos 
chefes dos sacerdotes e aos 
anciãos as trinta moedas de 
prata, dizendo: ‘Pequei, en-
tregando um sangue ino-
cente’. Mas estes respon-
deram: ‘Que temos nós com 
isso? O problema é teu’. Ele, 
atirando as moedas no Tem-
plo, retirou-se e foi enforcar-
se” (Mt 27, 3-5). 

 
“Ele, atirando as moe-

das no Templo, retirou-se e 
foi enforcar-se”. 

É duvidoso se ele en-
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forcou-se enquanto devolveu 
o dinheiro. Alguns dizem que 
ele enforcou-se depois da 
ressurreição de Jesus Cristo, 
ao ficar sabendo do grande 
prodígio que não esperava. 
Foi nesse momento que per-
deu toda a esperança ao ver 
que na realidade havia ven-
dido ao Redentor do gênero 
humano, então enforcou-se, 
comenta o Pe. Juan de Mal-
donado. Porém, o mais cor-
reto, é que Judas enforcou-se 
assim que devolveu o di-
nheiro, como está em São 
Mateus 27, 5. 
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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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