


1. Contemplemos a Anunciação do 
Arcanjo Gabriel à Maria: Estamos 
diante do “Sim”, que abriu a porta 
para a Redenção da humanidade e 
de toda a Vida.

2. Contemplemos a visita de Maria a 
Sua prima Isabel: Estamos diante da 
Unidade que se manifesta no 
cumprimento da Obra Divina. Como 
Maria e Isabel, saibamos ver em 
nossos Irmãos a presença de Deus.

3. Contemplemos o Nascimento de 
Jesus: Estamos diante do Amor de 
Deus, que se fez frágil e pequeno 
pela Salvação de cada um de Seus 
filhos.

4. Contemplemos a apresentação do 
Menino Jesus no templo: Estamos 
diante da Graça de nos 
colocarmosnos braços de Maria, 
para consagrar nossa existência a 
Deus.

5. Contemplemos o momento em 
que o Menino Jesus é encontrado no 
Templo: Apesar de nossa aparente 
pequenez, cumpramos com a 
Vontade de Deus, seguindo o 
exemplo de Seu Filho.

1. Contemplemos o Ba�smo de 
Jesus: Permitamos que a Água de 
Vida nos lave e nos consagre para um 
novo ciclo, onde permeados pelo 
Espírito Santo, cumpramos com a 
Vontade de Deus.

2. Contemplemos o milagre de Jesus 
nas Bodas de Canaã: Reconheçamos 
aqui o poder da intercessão de 
Maria, que junto a Seu Filho 
transformam todas as coisas.

3. Contemplemos Jesus anunciando 
o Reino de Deus: Por Seu Verbo 
fomos curados, resgatados e 
redimidos, e em Suas promessas se 
estabeleça nossa fé.

4. Contemplemos a Transfiguração 
de Jesus: Estamos diante da 
revelação de uma realidade sublime, 
que transcende a matéria. 
Aspiremos encontrar a Verdade.

5. Contemplemos a Ins�tuição da 
Eucaris�a: Estamos diante do maior 
ato de Amor de toda a Criação, 
quando Deus entrega a Si mesmo, e 
se faz pequeno no pão e no vinho, 
para estar vivo dentro de Seus filhos.

1. Contemplemos a Agonia de Jesus: 
O Amor vence o medo e a agonia, no 
coração de Cristo que diz “Sim” a 
Deus, para a nossa Salvação.

2. Contemplemos a Flagelação de 
Jesus: Aqui estamos diante da 
superação constante no Amor, a 
renovação que Cristo nos ensina ao 
receber cada Chaga. Seu “Sim” é 
inalterável.

3. Contemplemos a Coroação de 
Espinhos: Aqui Deus nos ensina que 
há um único Reino, que está nos 
Céus, e um único Rei: Aquele que 
reina através da entrega e constrói 
seu reinado, pelo sacri�cio e a 
humildade.

4. Contemplemos Jesus carregando a 
Cruz: Aprendamos a ser gratos 
Àquele que pagou nossos pecados e 
os colocou sobre Si, em forma de 
madeiro, nos inspirando a tudo 
fazer, por Amor.

5. Contemplemos a Crucificação e 
Morte de Jesus: O triunfo de Cristo 
que se escondia na Cruz, quando a 
Misericórdia e o Amor venceram a 
escuridão e, aparentemente 
perdendo tudo, Deus conquistou 
para Si as nossas vidas.

1. Contemplemos a Ressurreição de 
Jesus: Cristo revelou que o Amor 
vence até o que nos é mais certo: a 
morte. Ele nos revela a verdadeira 
Vida.

2. Contemplemos a Ascensão de 
Jesus e a Promessa de Seu Retorno, 
e da Revelação e manifestação de 
Seu Reino na Terra: Preparemos o 
Seu caminho e com Amor 
aguardemos a Sua chegada, que 
pode ser agora.

3. Contemplemos a vinda do Espírito 
Santo: A manifestação do Espírito de 
Deus que despertou o coração 
humano para expressar o que 
verdadeiramente É: Semelhança 
com o Criador.

4. Contemplemos a Assunção de 
Maria: A revelação da Pureza de 
Maria, que nos mostrou o caminho 
para chegar aos Céus.

5. Contemplemos a Coroação de 
Maria: Assim como Deus, como 
Cristo, como os Anjos e os Arcanjos, 
nós a proclamamos nossa Mãe e 
Senhora, Nossa Rainha, a Que nos 
leva, pelas mãos, ao Coração de 
Seu Filho.


