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MENSAGENS DOS 
SANTOS PARA A 

ATUALIDADE



“Não há um curso para  
se tornar santo. 

A santidade é um dom de Jesus 
à sua Igreja e para fazer ver isto 

Ele escolhe pessoas em que se vê 
claro o seu trabalho  

para santificar.”

Papa Francisco
Homilia na Casa Santa Marta
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Apresentação
Às vezes somos tomados pela ten-
dência de ver os santos e santas 
como se fossem pessoas do passado 
e que lá ficaram cristalizadas. Uma 
visão que cria barreiras entre o nos-
so “hoje” e o “passado” de tantas 
pessoas exemplares que marcaram 
a vida da Igreja. Uma nova pers-
pectiva é necessária, ou seja, ao der-
rubarmos as barreiras que isolam 
presente e passado, descobrimos 
que suas qualidades e virtudes são 
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atemporais. Sim, viveram numa 
época específica e nela vivenciaram 
sua santidade. Mas o testemunho e 
testamento de cada um deles eram 
muito maiores do que o pequeno 
espaço de uma geração. Testemu-
nhavam também para nós!

Penso os santos como hermeneu-
tas, isto é, como intérpretes da 
realidade. Em suas vidas e em suas 
palavras encontramos como se fos-
sem grandes placas de sinalização 
que poderíamos distribuir ao lon-
go de nossa existência e que nos 
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dão informações essenciais para 
vivermos bem com Deus, com o 
próximo e com nós mesmos. 

Mensagens dos santos para a atua-
lidade recupera e distribui, pelos 
caminhos de nossas vidas, men-
sagens extraídas do passado, mas 
que parecem ter sido pronuncia-
das por cada um dos santos e das 
santas ao nosso coração a cada dia 
que acordamos.

Luiz Alexandre Solano Rossi
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“Sede praticantes da  
minha palavra  

e não somente ouvintes,  
iludindo a vós mesmos” 

(Tg 1,22).

Há três caminhos para o 
fracasso: não ensinar o que 
se sabe, não praticar o que se 
ensina, e não perguntar o que 
se ignora. 

São Beda
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“Ide, pois, aprender o que 
significa: Misericórdia eu  

quero, não sacrifícios” 
(Mt 9,13).

Misericordioso é aquele que tem 
compaixão da miséria alheia. 

Santo Antônio de Pádua
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“Os meus olhos estão sempre 
voltados para o Senhor,  

pois somente ele livrará meus  
pés da cilada” 

(Sl 25,15).

Se olhares para Deus, o que 
tanto te preocupa vai parecer 
insignificante. 

Santa Clara de Assis
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“Por isso, por amor de Cristo,  
regozijo-me nas fraquezas,  

nos insultos, nas necessidades,  
nas perseguições, nas angústias.  

Pois, quando sou fraco  
é que sou forte” 
(2Cor 12,10).

É na fraqueza que se manifesta 
o poder de Deus. 

Santo Irineu




