
AJUDE-NOS A IMPRIMIR
MILHARES DE FOLHETOS
 Caríssimo (a), não deixe passar essa oportunidade de fazer 
o bem; seja você um MISSIONÁRIO nos ajudando 
FINANCEIRAMENTE na impressão de MILHARES de 
folhetos.
 IMPRIMIMOS, todos os meses, mais de 50.000 
(cinquenta mil folhetos) para evangelizarmos de casa em casa, 
de esquina em esquina, de rua em rua, de comércio em 
comércio... nos pontos de ônibus, nas feiras, nas vilas, 
povoados, cidades, fazendas e outros.
 FAÇAMOS O BEM ENQUANTO É TEMPO, PORQUE 
A V I D A PA S S A E  N Ã O  V O L TA M A I S .  D E U S 
RECOMPENSA QUEM TRABALHA PARA A SALVAÇÃO 
DAS ALMAS.
 Leia com atenção essas passagens bíblias e escritos dos 
santos sobre a prática do bem.
 “Quanto a vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem” 
(2 Ts 3, 13).
 “... seja vossa preocupação fazer o que é bom para 
todos os homens” (Rm 12, 17).
 “Assim, aquele que sabe fazer o bem e não faz incorre 
em pecado” (Tg 4, 17).
 “Não desanimemos na prática do bem, pois, se não 
desfalecermos, a seu tempo colheremos” (Gl 6, 9).
 “Hoje Deus te chama a fazer o bem; faze-o hoje mesmo 
porque amanhã talvez já não terás tempo ou Deus não te 
chamará” (Santo Afonso Maria de Ligório).
 “Se puderdes fazer algum bem não deixes para mais 
tarde” (São Policarpo).



Instituto Missionário dos Filhos e Filhas da Paixão de 
Nosso Senhor Jesus Cristo e das Dores de Maria 
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Veja também nossos vídeos no Youtube:

filhos da paixao de cristo – youtube

Para qualquer esclarecimento, entre em contato conosco
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 O tempo que temos para realizar o bem é agora, não depois 
da morte.
 Deposite qualquer quantia para imprimirmos novos 
folhetos numa dessas contas abaixo. Rezaremos por você e 
família todos os dias: “Ensinem os fiéis a rezar pelas missões, 
nem se envergonhem de lhes pedir esmolas, tornando-se 
como que mendigos por Cristo e pela salvação das almas” 
(Concílio Vaticano II, Ad Gentes, 39).
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