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Introdução
O que é ser santo e santa nos dias de hoje? É 

receber os estigmas? É morrer de modo heroico? 
Para bem orientar os cristãos, o Papa Francisco nos 
presenteou com a Exortação Apostólica Gaudete et 
Exsultate – “Alegrai-vos e exultai”, sobre o chama-
do à santidade no mundo atual. 

Escreve o Papa, logo na introdução: “O meu 
objetivo é humilde: fazer ressoar mais uma vez o 
chamado à santidade, procurando encarná-la no 
contexto atual, com os seus riscos, desafios e opor-
tunidades, porque o Senhor escolheu cada um de 
nós ‘para sermos santos e íntegros diante dele, no 
amor’ (Ef 1,4)” (n. 2).

E não estamos sós, nessa busca de santidade. 
A Carta aos Hebreus cita “tamanha nuvem de tes-
temunhas” (Hb 12,1) que nos encorajam. Entre 
tais testemunhas podem estar a nossa própria mãe, 
uma avó ou outras pessoas próximas de nós. Mes-
mo no meio de imperfeições e quedas, essas pessoas 
continuaram a caminhar e agradaram ao Senhor. 
Sozinhos não conseguimos, mas o Espírito Santo 



derrama a santidade, por toda parte, no santo povo 
fiel de Deus (cf. n. 6). 

A santidade está “nos pais que criam os seus 
filhos com tanto amor, nos homens e nas mulheres 
que trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos 
doentes, nas consagradas idosas que continuam a 
sorrir. Nesta constância de continuar a caminhar 
dia após dia, vejo a santidade da Igreja militante. 
Esta é muitas vezes a santidade ‘ao pé da porta’, 
daqueles que vivem perto de nós e são um reflexo 
da presença de Deus” (n. 7). 

O Papa prossegue, dando mais exemplos de 
santidade no dia a dia: “Uma senhora vai ao merca-
do fazer compras, encontra uma vizinha, começam 
a falar e surgem as críticas. Mas a mulher diz para 
consigo: ‘Não! Não falarei mal de ninguém!’. Isso é 
um passo rumo à santidade. Depois, em casa, o seu 
filho reclama a atenção dela para falar de suas fan-
tasias e ela, embora cansada, senta-se ao seu lado 
e escuta com paciência e carinho. Trata-se de outra 
oferta que santifica” (n. 16). 

Não há nada de mais esclarecedor do que vol-
tar às palavras de Jesus e recolher o seu modo de 
transmitir a verdade. Jesus explicou, com toda 
simplicidade, o que é ser santo; assim o fez quando 
nos deixou as bem-aventuranças (cf. n. 63).

As bem-aventuranças:  
o que é ser santo

Somos todos chamados a ser santos e santas 
no dia a dia, em nossa vida comum. 

As bem-aventuranças são a identidade do cris-
tão. A palavra “bem-aventurado” ou “feliz” torna-se 
sinônimo de santo ao expressar que aquele que é 
fiel a Deus e vive sua palavra alcança, na doação de 
si mesmo, a verdadeira felicidade (nn. 63-64). 

Embora possam parecer simples à primeira 
vista, e até mesmo poéticas, só podemos bem vi-
ver as bem-aventuranças se o Espírito Santo nos 
permear com toda a sua força. Vamos recordar as 
bem-aventuranças, na versão do Evangelho de São 
Mateus (nn. 65-66).



O Sermão da Montanha
“Vendo as multidões, Jesus subiu à montanha 

e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se, e ele 
começou a ensinar: ‘Felizes os pobres em espírito, 
porque deles é o Reino do Céu. Felizes os que cho-
ram, porque serão consolados. Felizes os mansos, 
porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome 
e sede da justiça, porque serão saciados. Felizes os 
misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. 
Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. 
Felizes os pacificadores, porque serão chamados fi-
lhos de Deus. Felizes os que sofrem perseguição por 
causa da justiça, porque deles é o Reino do Céu. Fe-
lizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem 
e, mentindo, disserem todo mal contra vós por cau-
sa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a 
vossa recompensa no céu. Pois foi deste modo que 
perseguiram os profetas que vieram antes de vós’.”

Evangelho de Jesus Cristo segundo  
Mateus, capítulo 5, versículos 3 a 12.



Ser pobre no coração:  
isto é santidade.

“Felizes os pobres em 
espírito, porque deles  
é o Reino do Céu” 

Jesus chama felizes os pobres em espírito, 
aqueles que têm o coração pobre, onde pode en-
trar o Senhor com a sua incessante novidade. Esta 
pobreza de espírito está intimamente ligada a uma 
vida também austera e essencial (nn. 67-70).


