
 

 
 

SANTIDADE 

“Sede santos porque Eu, o Senhor, sou santo” (Lv 19, 2) 

A santidade não é um adorno na vida do cristão. A santidade é a vocação mais profunda de todo aquele que 

acredita em Jesus, ou mesmo de todo aquele que simplesmente acredita em Deus. O Génesis revela-nos a 

maior verdade acerca do ser humano: fomos criados à imagem e semelhança de Deus (cf. Gen 1, 26). No 

Levítico, depois de enumerar muitos mandamentos, Deus desafia assim o povo: “Sede santos, porque Eu, o 

Senhor, sou santo” (Lv 19, 2). E S. Paulo afirma, com toda a emoção e convicção de que só ele era capaz: 

“Foi assim que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e 

irrepreensíveis na sua presença, em amor.” (Ef 1, 4) Ser santo é portanto corresponder ao sonho que Deus 

sonhou para cada ser humano, no preciso instante em que o criou, no ventre materno. 

Ao longo de toda a Bíblia, acompanhamos o povo escolhido na sua descoberta desta imagem e semelhança 

de Deus, através de muitos erros, muitas quedas e também algumas vitórias. Finalmente, em Jesus, Deus 

ofereceu-nos o espelho perfeito para podermos contemplar aquilo que sonhou para cada um de nós. E já no 

fim da Bíblia, depois do encontro com Jesus Ressuscitado e depois de tocar o mistério de Deus, S. João diz-

nos: “Agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou aquilo que havemos de ser. Sabemos que, 

quando Deus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque O veremos tal como Ele é.” (1Jo 3, 2)  

Esta caminhada ao encontro do sonho de Deus é a caminhada da santidade. Temos apenas esta vida para a 

concluir com êxito! Imitando o povo de Deus, precisamos de nos pôr a caminho, saindo da nossa zona de 

conforto, como Abraão saiu de Haran; de deixar a escravidão do pecado e de todo o mal, como os hebreus, 

guiados por Moisés, fugiram do Egipto; de conquistar a terra prometida, lutando e trabalhando, renunciando 

aos ídolos e esforçando-nos por adorar o único Deus, rezando e meditando na Palavra, como o povo de Deus 

em Canaã. A caminhada da Bíblia é a caminhada de cada um de nós.  

E quem nos desafia a deixar o que conhecemos e a partir em direcção à santidade? Quem nos chama a deixar 

a morte e o pecado e a atravessar o deserto rumo ao céu? Quem nos ensina a rezar, a meditar, a pedir perdão, 

a trabalhar, a adorar a Deus? “Aquele que desceu do céu para dar a vida ao mundo” (Jo 6, 33), Aquele que, 

pela sua morte na cruz, se tornou para nós “Caminho, Verdade e Vida” (Jo 14, 6): Jesus. 

A Páscoa do Senhor 

Estamos a viver o tempo pascal, que é por excelência o tempo de festa da Igreja e do ano litúrgico. Jesus, o 

Ressuscitado, vai passar (Páscoa significa Passagem) na nossa vida e vai desafiar-nos. Jesus, o 

Ressuscitado, quer derramar sobre nós o seu Espírito em abundância, simbolizado na água e no sangue que 



 

 
 

brotaram do seu Coração trespassado. É altura de desafiarmos lá em casa toda a família! Façamos o grande e 

belo propósito de sermos santos em família. A nossa família aproximar-se-á assim da imagem e semelhança 

de Deus, sonhada para nós desde a criação do mundo. E seremos profundamente felizes. 

Compromisso 

Como crescer em santidade numa Família de Caná? Em primeiro lugar, naturalmente, precisamos de nos 

agarrar às nossas Seis Bilhas e de as viver a sério, em profundidade e sem meias medidas. Pontos como a 

missa dominical, a confissão mensal ou frequente, a meditação diária da Palavra e a oração do terço devem 

estar bem estabelecidos. Usemos da nossa imaginação para encontrar o tempo necessário, e sobretudo, 

invoquemos o Espírito Santo, para que nos ofereça esse tempo, a partir da abundância dos seus dons!  

Depois, aqui ficam algumas sugestões que praticamos cá em casa: 

- Contemos aos nossos filhos as histórias dos santos, compremos biografias dos santos adaptadas às suas 

idades e conversemos sobre o tema. 

- Descobrir os santos é descobrir as pessoas que eles foram, com defeitos, dificuldades, provações, alegrias, 

qualidades. Não é falar de personagens mais ou menos míticas, fazedoras de milagres, com uma auréola 

sobre a cabeça. A santidade verdadeira está ao alcance de todos, e é essa santidade que precisamos de 

descobrir e de apresentar aos outros, uma santidade feita de pequenas coisas e de pequenos passos. 

- Falemos de Nossa Senhora. A sua santidade ultrapassa a de todos os santos; e no entanto, é feita de coisas 

tão simples! Maria foi uma jovem aldeã, uma dona de casa humilde, uma mãe atenta. Maria não tinha dons 

extraordinários que a fizessem sobressair, e não consta que tenha feito milagres durante a sua vida. Maria 

cuidou de Jesus com alegria, amou José com ternura, serviu os vizinhos, trabalhou nos campos. Imaginemos, 

conversando em família, como seriam o seu dia-a-dia, as suas conversas, os seus sonhos e os seus receios. O 

que a tornou então “bendita entre as mulheres” (Lc 1, 42)? A sua fé, a sua esperança, o seu amor. Maria só 

viveu para o seu Senhor! Maria nunca, nunca pecou. Maria nunca falou mal de ninguém, nunca enganou 

ninguém, nunca perdeu a paciência, nunca foi sarcástica. Maria não perdeu tempo com futilidades nem se 

deixou abalar pelos desgostos da vida. Nada a distraía de Deus, nem a imaginação, nem os acontecimentos, 

nem os outros. Pequenas coisas, mas de uma exigência tão grande, e de uma beleza tão rara! 

Que neste mês de Maio, mês de Maria, a nossa família se sinta verdadeiramente desafiada à santidade. De 

terço na mão, peçamos à Mãe de Caná a sua bênção e o seu auxílio carinhoso!  
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