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PARTÍCULA 01 
(01/11/2020) 

Falei abertamente (01) 
 
“Falei abertamente… 

nada falei às escondidas” (Jo 

18, 20). 

 
“Falei abertamen-

te…” Jesus Cristo, Deus da 
verdade, nunca mentiu: “… 
mentira nenhuma foi acha-
da em sua boca” (1 Pd 2, 22). 

O Senhor é Deus e não 
pode mentir… Ele pregava a-
bertamente, não pregava para 
bajular; mas sim, para ensinar 
a todos o caminho do céu. 

O Salvador não veio 
para agradar o homem no 
caminho do erro… mas para 
mostrar-lhe o caminho da luz. 
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PARTÍCULA 02 
(02/11/2020) 

Falei abertamente (02) 
 
“Falei abertamente… 

nada falei às escondidas” (Jo 

18, 20). 

 
“Falei abertamen-

te…” O Salvador foi per-
seguido, ameaçado e xingado 
pelos inimigos, mas não dei-
xou de ensinar a verdade 
com autoridade: “Aconteceu 
que ao terminar Jesus essas 
palavras, as multidões fica-
ram extasiadas com o seu 
ensinamento, porque as 
ensinava com autoridade e 
não como os seus escribas” 
(Mt 7, 28-29). 

Aquele que ama a ver-
dade ama também a Cristo… 
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mas quem odeia a verdade 
não ama a Jesus, porque Ele é 
a verdade. 
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PARTÍCULA 03 
(03/11/2020) 

Falei abertamente (03) 
 
“Falei abertamente… 

nada falei às escondidas” (Jo 

18, 20). 

 
“Falei abertamen-

te…” Todas as acusações 
contra Jesus eram falsas, 
porque o Senhor nunca disse 
mentiras… nunca escondeu 
a verdade. Ele, o Deus ver-
dadeiro, nunca participou de 
reuniões secretas… disse 
sempre a verdade e aber-
tamente. 

Jesus Cristo falava 
abertamente no templo e nas 
Sinagogas, onde dizia exata-
mente o oposto. 

O Salvador não tremeu 
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diante das perguntas dos 
inimigos! Ele veio para dar 
testemunho da verdade… 
não veio para mentir e 
enganar. 
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PARTÍCULA 04 
(04/11/2020) 

Falei abertamente (04) 
 
“Falei abertamente… 

nada falei às escondidas” (Jo 

18, 20). 
 
“Falei abertamen-

te…” O Salvador não disse 
essas palavras com arrogân-
cia e rebeldia; mas sim, disse 
com humildade… a virtude 
da humildade caminha com a 
verdade. Ele disse a verdade 
com humildade. 

Ele não mentiu quando 
disse que falava abertamente 
a verdade, porque somente a 
verdade pode libertar o cora-
ção que se tornou escrevo da 
mentira. 

Jesus é Deus, e Deus 
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não pode dizer a verdade às 
escondidas, porque Ele é a 
verdade. 
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PARTÍCULA 05 
(05/11/2020) 

Falei abertamente (05) 
 
“Falei abertamente… 

nada falei às escondidas” (Jo 

18, 20). 
 
“Falei abertamen-

te…” Jesus Cristo, nosso 
Salvador, falou sempre a 
verdade e abertamente… 
para os discípulos, em par-
ticular, e para as multi-
dões… o Senhor não disse 
nada em segredo, porque Ele 
é a Luz que brilha em todos 
os lugares. 

O Senhor falou aberta-
mente porque não tremia 
diante dos inimigos e também 
não veio para agradar os 
falsos e mentirosos… Ele 
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pregava para converter os 
corações endurecidos. 
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PARTÍCULA 06 
(06/11/2020) 

Falei abertamente (06) 
 
“Falei abertamente… 

nada falei às escondidas” (Jo 

18, 20). 
 
“Falei abertamen-

te…” A verdade deve ser 
pregada abertamente, não 
em cantos escuros e nos 
rodapés. Somente a verdade 
pode mudar um coração que 
segue os ensinamentos do 
mundo. 

Jesus não veio para 
manter o homem no caminho 
da mentira; mas sim, para 
libertá-lo. Aquele que abre o 
coração para Cristo torna-se 
claro e livre… o que endu-
rece o coração e teima na 
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mentira, caminha na escuri-
dão. 

Falei abertamente! O 
Senhor não se inclina diante 
das críticas, ameaças e 
zombarias dos inimigos. 
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PARTÍCULA 07 
(07/11/2020) 

Falei abertamente (07) 
 
“Falei abertamente… 

nada falei às escondidas” (Jo 

18, 20). 
 
“Falei abertamen-

te…” Quem quiser seguir 
verdadeiramente a Jesus de-
ve falar abertamente… sem 
medo, sem respeito huma-
no… sem esconder a verda-
de. Seguir a Cristo e esconder 
a verdade é uma contradição 
monstruosa… o Senhor quer 
que sejamos sinceros: “A de-
dicação à tarefa apostólica 
nasce da convicção de se 
possuir a Verdade e o A-
mor, a verdade salvadora e 
o único amor que preenche 
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as ânsias do coração” (Pe. 

Francisco Fernández Carvajal). 
Aquele que esconde a 

verdade perde tempo, porque 
a mentira não pode salvar 
uma alma criada para o alto. 
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PARTÍCULA 08 
(08/11/2020) 

Falei abertamente (08) 
 
“Falei abertamente… 

nada falei às escondidas” (Jo 

18, 20). 
 
“Falei abertamen-

te…” Quem ama fala aber-
tamente… diz a verdade 
porque se preocupa com a 
salvação do próximo. Aquele 
que esconde a verdade é frio e 
apático: “Não há nada mais 
frio do que um cristão que 
não se preocupa pela salva-
ção dos outros” (São João Crisós-

tomo). 
Quem diz a verdade 

pela metade não ama verda-
deiramente os que caminham 
na escuridão longe de Deus. 
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A verdade pregada 
abertamente é o único “re-
médio” que pode curar um 
coração que caminha longe 
dela. 
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PARTÍCULA 09 
(09/11/2020) 

Falei abertamente (09) 
 
“Falei abertamente… 

nada falei às escondidas” (Jo 

18, 20). 

 
“Falei abertamen-

te…” Aquele que esconde a 
verdade não pode ser segui-
dor nem discípulo de Jesus 
Cristo, porque Ele não se 
intimidou diante dos críticos 
e perseguidores. Jesus falou 
abertamente… não adulterou 
a verdade para agradar os 
amigos do pecado: “Pergun-
temo-nos se no nosso am-
biente, no lugar onde vive-
mos e onde trabalhamos, se 
somos verdadeiros trans-
missores da fé, se levamos 
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os nossos amigos a uma 
maior frequência de sacra-
mentos” (Pe. Francisco Fernández 

Carvajal). 
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PARTÍCULA 10 
(10/11/2020) 

Falei abertamente (10) 
 
“Falei abertamente… 

nada falei às escondidas” (Jo 

18, 20). 
 
“Falei abertamen-

te…” Não podemos falar 
abertamente somente aos 
estranhos; mas sim, devemos 
falar a verdade também aos 
amigos, parentes e conhe-
cidos… não podemos “en-
gordar” almas para o in-
ferno. 

Aquele que esconde a 
verdade do próximo deixa-o 
enveredar pelo caminho da 
perdição. Somente a verdade 
“aberta” pode abrir o co-
ração endurecido e rebelde… 
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que se esconde da Luz 
Eterna. 

Ensinar abertamente a 
verdade deixada por Jesus é 
grande caridade! 

Quem deixa o próximo 
viver no pecado não o ama! 
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PARTÍCULA 11 
(11/11/2020) 

Falei abertamente (11) 
 
“Falei abertamente… 

nada falei às escondidas” (Jo 

18, 20). 
 
“Falei abertamen-

te…” A palavra de Deus não 
pode ficar “algemada” den-
tro do nosso coração, mas 
devemos pregá-la abertamen-
te… com ânimo, coragem e 
sem respeito humano. 

Aquele que não fala 
abertamente a doutrina cató-
lica ensina meias verdades e 
não atinge o “terreno” do 
coração do próximo, deixan-
do-o árido e indiferente. 

Antes de ensinar a ver-
dade deixada por Jesus é 
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preciso expulsar do coração o 
respeito humano e a covardia. 

Não devemos ensinar 
com a intenção de agradar as 
“ovelhas”… mas devemos 
dizer o que Deus quer que 
ensinemos: a verdade que 
converte… que expulsa do 
coração o erro. 
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PARTÍCULA 12 
(12/11/2020) 

Falei abertamente (12) 
 
“Falei abertamente… 

nada falei às escondidas” (Jo 

18, 20). 
 
“Falei abertamen-

te…” Falar abertamente é 
dizer a verdade sem distorcê-
la. Aquele que adultera a 
Palavra de Deus “alimenta” 
as ovelhas pela metade. 

Quem pretende tornar 
fácil o Evangelho vive sobre 
o muro, e não pode agradar a 
Deus que quer que a verdade 
seja pregada abertamente. 

Somente a verdade 
completa pode alegrar o nos-
so coração e iluminar o nosso 
caminho. 
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Aquele que diz a ver-
dade pela metade perde 
tempo e engana as almas. 
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PARTÍCULA 13 
(13/11/2020) 

Falei abertamente (13) 
 
“Falei abertamente… 

nada falei às escondidas” (Jo 

18, 20). 

 
“Falei abertamen-

te…” Cristo Jesus não pre-
gava para agradar aos após-
tolos, judeus e os amigos… o 
Senhor é a verdade e pregou 
somente a verdade que li-
berta… Ele falava aberta-
mente… a água puríssima da 
verdade era para todos os 
corações, principalmente para 
os rebeldes e revoltados. 

Nenhuma “muralha” 
impediu que Jesus pregasse 
a verdade abertamente… Ele 
superava todas as dificul-
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dades com valentia e cora-
gem. 

A verdade tem poucos 
amigos, mas é preciso amá-la 
com sinceridade. 
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PARTÍCULA 14 
(14/11/2020) 

Falei abertamente (14) 
 
“Falei abertamente… 

nada falei às escondidas” (Jo 

18, 20). 

 
“Falei abertamen-

te…” Jesus Cristo é a ver-
dade e a verdade não pode se 
“esconder”… não pode se 
“acovardar”… se a verdade 
“evaporar”, a mentira torna-
se o centro dos corações. 

Jesus falou abertamente 
porque Ele veio para libertar 
o homem das garras do de-
mônio, pai da mentira. A 
mentira não pode libertar a 
mentira… somente a verdade 
pode expulsá-la dos cora-
ções. 
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O Senhor falou aberta-
mente porque ama… o seu 
amor é sincero e “liber-
tador!” 
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PARTÍCULA 15 
(15/11/2020) 

Falei abertamente (15) 
 
“Falei abertamente… 

nada falei às escondidas” (Jo 

18, 20). 
 
“Falei abertamen-

te…” Para seguir a Cristo 
Jesus devemos falar aberta-
mente sobre a Santa Dou-
trina deixada por Ele. 

Milhões de pessoas di-
zem ser seguidoras de Cristo, 
Luz do mundo, mas vivem 
“adormecidas” sobre os 
“travesseiros” da mentira e 
da omissão. 

Quem quiser ser amigo 
de Jesus deve imitá-lo princi-
palmente na sinceridade. Ele 
nunca falou para agradar os 
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pecadores. O Salvador cha-
mava o pecado de pecado… 
nunca bajulou os pecadores! 
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PARTÍCULA 16 
(16/11/2020) 

Falei abertamente (16) 
 
“Falei abertamente… 

nada falei às escondidas” (Jo 

18, 20). 

 

“… nada falei às es-
condidas”. O Deus vivo e 
verdadeiro está acima de tudo 
e de todos, Ele não fala às 
escondidas; mas sim, fala a 
verdade para todos… aberta-
mente. 

Jesus é o Deus da ver-
dade! Aquele que é sincero e 
possui a verdade não fala às 
escondidas, não diz indiretas 
com medo de ser perseguido 
ou ameaçado. 

Aquele que fala às 
escondidas não possui con-
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vicção no que diz… fala para 
enganar o próximo. 
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PARTÍCULA 17 
(17/11/2020) 

Falei abertamente (17) 
 
“Falei abertamente… 

nada falei às escondidas” (Jo 

18, 20). 

 

“… nada falei às es-
condidas”. Não podemos 
dividir a verdade como se 
divide um doce e o distribui 
para agradar as pessoas… a 
verdade deve ser anunciada 
inteira… completa… somente 
ela é capaz de libertar os 
corações da escravidão da 
mentira. 

Para dizer abertamente 
a verdade é preciso que a 
tenhamos no entendimento e 
no coração… é preciso me-
ditá-la e amá-la. Aquele que 
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não medita a verdade fala 
sem convicção! 
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PARTÍCULA 18 
(18/11/2020) 

Falei abertamente (18) 
 
“Falei abertamente… 

nada falei às escondidas” (Jo 

18, 20). 

 

“… nada falei às es-
condidas”. Jesus Cristo, nos-
so Salvador, veio para salvar 
todos os homens… a sua 
Santa Palavra deve “atingir” 
todos os corações, somente a 
verdade ensinada pelo Se-
nhor pode libertar as almas 
do pecado. 

Jesus não ensinou às 
escondidas… a verdade não 
pode ficar em cantos escuros. 

Hoje, infelizmente, 
muitos pregadores falam às 
escondidas… não querem 
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acordar os fiéis que vivem no 
comodismo e na indiferença. 
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PARTÍCULA 19 
(19/11/2020) 

Falei abertamente (19) 
 
“Falei abertamente… 

nada falei às escondidas” (Jo 

18, 20). 

 

“… nada falei às es-
condidas”. O Senhor Jesus 
falava abertamente: ensi-
nava nas sinagogas, nas 
montanhas, nos templos, nas 
planícies… pelos cami-
nhos… não falava às es-
condidas. 

Aquele que adultera o 
Evangelho fala às escondidas, 
porque esconde a verdade dos 
fiéis… prega as suas ideias, 
não a Palavra de Deus que 
fortalece a alma espiritual e 
imortal. 
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Quem prega o Evan-
gelho para agradar os ou-
vintes fala às escondidas! 
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PARTÍCULA 20 
(20/11/2020) 

Falei abertamente (20) 
 
“Falei abertamente… 

nada falei às escondidas” (Jo 

18, 20). 

 
“… nada falei às es-

condidas”. Jesus Cristo foi 
odiado, caluniado e despre-
zado porque falou aber-
tamente… disse a verdade 
para conquistar os corações 
para o céu… não falou às 
escondidas… meias verdades 
não iluminam os corações que 
se escondem em “cantos 
escuros”. 

Aquele que fala às 
escondidas não faz a vontade 
de Deus e não leva a sério a 
sua missão de missionário. 
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Milhões de pregadores estão 
“algemando” a verdade… 
estão deixando os ouvintes 
caminharem na “estrada” te-
nebrosa da ignorância reli-
giosa. Prejuízo total! 
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PARTÍCULA 21 
(21/11/2020) 

Falei abertamente (21) 
 
“Falei abertamente… 

nada falei às escondidas” (Jo 

18, 20). 

 
“… nada falei às es-

condidas”. Jesus Cristo é o 
Bom Pastor que “alimenta” 
as suas ovelhas com a ver-
dade… o Senhor não veio 
para perder as ovelhas, mas 
para orientá-las no caminho 
do céu… com total seguran-
ça: “Fazei, Senhor, que eu 
busque estas pastagens para 
desfrutá-las com todos os 
cidadãos do céu” (São Gregório 

Magno). 
O Senhor é o Pastor 

que não esconde de suas 
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ovelhas o verdadeiro “ali-
mento”… ele não escondeu 
delas a Doutrina que liberta 
e salva! 
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PARTÍCULA 22 
(22/11/2020) 

Falei abertamente (22) 
 

“Falei abertamente… 
nada falei às escondidas” (Jo 

18, 20). 
 

“… nada falei às es-
condidas”. O Senhor falou 
abertamente… não escondeu 
o verdadeiro “alimento” dos 
seus seguidores… Ele falou, 
mas não abrigou ninguém a 
segui-lo… não obrigou e não 
obriga também hoje. 

Jesus quer que o seu 
amigo reconheça a sua voz… 
voz de Pastor, não voz de 
mercenário. 

O Salvador nada disse 
às escondidas… o Senhor é 
luz que não se esconde, 
porque é o Bom Pastor! 
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PARTÍCULA 23 
(23/11/2020) 

Falei abertamente (23) 
 
“Falei abertamente… 

nada falei às escondidas” (Jo 

18, 20). 

 
“… nada falei às es-

condidas”. A atitude do 
Salvador foi clara… não veio 
para enganar; mas sim, para 
ensinar e salvar o homem. 

Imitemos o exemplo do 
Senhor: “Nunca devemos ser 
oportunistas; a nossa atitu-
de deve ser clara, coerente 
com a fé que professamos” 
(Pe. Francisco Fernández Carvajal). 

O Senhor nada falou 
às escondidas! Ele veio para 
formar missionários valen-
tes, corajosos e decididos. 
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Para seguir a Jesus é preciso 
abrir o coração para a verdade 
e se alicerçar na fidelidade. 
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PARTÍCULA 24 
(24/11/2020) 

Falei abertamente (24) 
 

“Falei abertamente… 
nada falei às escondidas” (Jo 

18, 20). 
 

“… nada falei às es-
condidas”. A vida do Salva-
dor foi sempre cheia de 
firmeza e sinceridade… não 
foi caniço… mas sim, foi 
rocha firme… sempre ensinou 
com autoridade. Jesus nunca 
vacilou… mas disse aberta-
mente a verdade… corrigiu 
os erros e chamou a atenção 
dos hipócritas. 

Jesus quer que os seus 
seguidores sejam amigos da 
verdade. Ele pede aos que o 
seguem essa vontade firme 
em qualquer situação. 
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PARTÍCULA 25 
(25/11/2020) 

Falei abertamente (25) 
 
“Falei abertamente… 

nada falei às escondidas” (Jo 

18, 20). 

 
“… nada falei às es-

condidas”. Jesus Cristo, Luz 
do mundo, não falava às 
escondidas porque vivia antes 
de pregar… não tinha medo 
das palavras maldosas dos 
inimigos: “… a respeito de 
todas as coisas que Jesus fez 
e ensinou desde o início” (At 

1, 1). Aqui diz que o Senhor 
fez e ensinou. 

Aquele que pratica a 
Palavra de Deus não se curva 
diante dos ataques dos mun-
danos e das pessoas inve-



57 

josas… mas enfrenta todos 
os obstáculos com ânimo, 
coragem e fé. 
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PARTÍCULA 26 
(26/11/2020) 

Falei abertamente (26) 
 
“Falei abertamente… 

nada falei às escondidas” (Jo 

18, 20). 

 
“… nada falei às es-

condidas”. Aquele que cami-
nha na presença de Jesus 
Cristo e que vive a Santa 
Doutrina ensinada por Ele, 
não se intimida diante dos 
inimigos da verdade. O Se-
nhor não falou às escondidas 
porque Ele é a verdade… a 
verdade não se intimida 
diante da mentira. 

Jesus não falou às 
escondidas! A luz da verdade 
não pode ficar sob a mesa… 
não pode ficar em cantos 
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escuros. Ele veio para salvar, 
e é impossível a salvação 
longe da verdade. 
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PARTÍCULA 27 
(27/11/2020) 

Falei abertamente (27) 
 
“Falei abertamente… 

nada falei às escondidas” (Jo 

18, 20). 

 
“… nada falei às es-

condidas”. Aquele que pos-
sui a fé verdadeira, que 
conhece a Doutrina que 
salva… que vive o que ensina 
não pode viver no rodapé; 
mas sim, deve ensinar aber-
tamente a verdade que salva. 

Quem segue a Cristo 
Jesus com fidelidade não 
esconde a verdade dentro de 
um “baú”, porque o Sal-
vador não a escondeu; mas 
sim, pregou abertamente a 
verdade. 
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O Senhor, Bom Pastor, 
disse abertamente… não 
escondeu o verdadeiro “ali-
mento” de suas ovelhas. 
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PARTÍCULA 28 
(28/11/2020) 

Falei abertamente (28) 
 
“Falei abertamente… 

nada falei às escondidas” (Jo 

18, 20). 

 
“… nada falei às es-

condidas”. Jesus Cristo é a 
verdade… a sinceridade… 
Ele não pode esconder a 
“chave” que liberta o ho-
mem; isto é, a verdade. 

O Senhor não falou às 
escondidas porque não veio 
para enganar e para “engor-
dar” almas para o inferno… 
veio para salvar. 

O Salvador veio ensi-
nar a verdade com amor e 
respeito; mas disse a verdade 
abertamente… não veio para 
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dizer meias verdades. 
Se Jesus pregasse 

meias verdades, não seria 
Deus. 
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PARTÍCULA 29 
(29/11/2020) 

Falei abertamente (29) 
 
“Falei abertamente… 

nada falei às escondidas” (Jo 

18, 20). 

 

“… nada falei às es-
condidas”. O Senhor nada 
falou às escondidas, não foi 
covarde… não pregou para 
agradar; mas sim, para 
salvar… para libertar o 
homem da escravidão do 
pecado. 

A verdade liberta… a 
mentira escraviza! 

Infeliz da pessoa que 
facilita a mensagem do Evan-
gelho “… silenciando ou 
rebaixando os mistérios que 
devem ser cridos e as 
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normas de conduta que 
devem ser vividas” (Pe. 

Francisco Fernández Carvajal). 
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PARTÍCULA 30 
(29/11/2020) 

Falei abertamente (29) 
 

“Falei abertamente… 
nada falei às escondidas” (Jo 

18, 20). 
 

“… nada falei às es-
condidas”. Aquele que diz a 
verdade às escondidas não de-
seja o bem par ao próximo e a 
“colheita” será um fracasso. 

Deus quer que falemos 
abertamente da salvação da 
alma… do caminho seguro 
para o céu. Aquele que dis-
torce a palavra de Deus não 
ama o próximo… não quer 
tirá-lo da escuridão. A luz da 
verdade deve brilhar em 
todos os lugares, também em 
cantos escuros. 
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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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