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A SANTIDADE 
«A vontade de Deus é que sejais santos». (1 Ts 4, 3). «Sede perfeitos, 

como é perfeito o Vosso Pai que está no Céu». (Mt 5, 48). Ser santo é 

uma necessidade intrínseca que brota da nossa natureza elevada à 

ordem sobrenatural pelo Baptismo, que nos incorporou em Cristo, 

fazendo de nós um com Ele. Cabeça santa exige membros santos, que 

são os cristãos.  

 

A SANTIDADE 

…está na prática amorosa da Santíssima Vontade de Deus, 

manifestada nos Mandamentos e no cumprimento dos nossos 

deveres de estado, com a aceitação conformada dos acontecimentos 

de cada dia, bons ou maus, que o Senhor manda ou permite para o 

nosso bem eterno. «Se me amardes, cumprireis os Meus 

Mandamentos», diz Jesus. (Jo 14, 15). «O meu alimento é fazer a 

vontade d’Aquele que me enviou». (Jo 4, 34).   

 

Perguntando um dia Santa Catarina de Sena ao Pai Eterno qual o 

caminho mais curto e autêntico para atingir a Santidade, respondeu-

lhe Ele: — «O cumprimento da minha Santíssima Vontade, tal como 

fez o Meu Filho, que só teve neste mundo uma preocupação: fazer a 

Minha Vontade. E isto é tão importante que, certamente, acreditas 

que Eu não quero que faças o mal. Mas deves acreditar igualmente 
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que Eu não quero que faças o bem que Eu não quero que faças».  

 

COM OS SACRAMENTOS 

…e a oração assídua, venceremos obstáculos que nos impediriam de 

subir a escalada da perfeição, e Deus premiará o nosso esforço 

dando-nos aquilo que só Ele pode dar: a santidade, pois só Ele é 

Santo, só Ele santifica.  

 

SÓ HOJE… 

Vivamos o momento presente por Seu Amor. Este minuto, esta hora, 

este dia. Ser paciente hoje, ser humilde, orar, vencer esta tentação, 

neste momento, agora; amanhã será o que Deus quiser, na certeza de 

que nunca nos faltará a Sua graça. «Não vos preocupeis com o dia de 

amanhã, basta a cada dia o seu trabalho». (Mt 6, 34).  

 

ESTAMOS 

…a edificar a nossa santificação: quando, por Amor de Deus, O 

louvamos pelos benefícios que nos concede, pela imensidão do mar, 

pelas belezas da natureza; quando Lhe agradecemos uma alegria, um 

bom sucesso, uma refeição agradável, etc.; quando procuramos 

espalhar alegria; quando nos distraímos honestamente; quando 

aceitamos a cruz que nos sobreveio; quando procuramos aliviar a cruz 

dos outros e nos debruçamos sobre os seus problemas, quando por 

eles oramos e nos preocupamos com a sua eterna salvação; quando 

cumprimos os nossos deveres, usando bem do tempo; quando nos 
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esforçamos por ser bons ou melhores; quando perdoamos uma 

ofensa; quando rezamos por quem nos faz mal.  

 

A FORÇA 

…para tudo isto a encontraremos na Santa Missa diária, podendo ser, 

ou ao menos nos domingos, unindo-nos também pela Sagrada 

Comunhão ao Deus Uno e Trino, e na oração frequente praticada 

durante o dia, de modo especial com fervorosas jaculatórias. 

  

O SANTO 

…é o que trabalha pacientemente com a ajuda de Deus para se 

purificar, como o ouro no crisol. O ouro só está puro das matérias 

estranhas quando reflecte em si a imagem do ourives. O santo é 

aquele que pouco a pouco vai reflectindo a Imagem das infinitas 

perfeições divinas: a Sua Mansidão, a Sua Misericórdia, a Sua 

Paciência, numa palavra todos os Seus Atributos. O santo só tem uma 

preocupação, tal como Jesus teve neste mundo: fazer a Vontade do 

Pai e aceitar o que Ele manda ou permite. O santo sofre-se 

humildemente a si próprio, nos seus defeitos; sofre os defeitos alheios 

com caridade, esperando de Deus o remédio. O que quer santificar-se 

procura vencer a tristeza, acreditando que o Pai nunca se deixa vencer 

em generosidade e não lhe dará nunca uma cruz superior às suas 

forças. 
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QUE FARIA 

…Jesus, no meu lugar, que diria, que pediria a Seu Eterno Pai nesta 

circunstância? E dada a resposta, irá pedindo o auxílio divino, ao que 

julga ser a Vontade de Deus.  

 

 

 

SANTIFIQUEMOS 

…o momento presente; só isto, nada mais. A soma dos momentos 

presentes santificados dará, no fim da vida, a nossa santidade, aquela 

que Deus determinou para O louvarmos por toda a eternidade. 

Digamos, de vez em quando, no meio do nosso trabalho: — Tudo 

para a Vossa Glória, tudo com o mesmo amor e intenção com que 

Vós, meu Jesus, o faríeis no meu lugar! Não nos desalentemos nunca, 

porque o trabalho da santidade dura uma vida inteira e só termina na 

hora da morte, e consiste mais no nosso esforço com o auxílio divino, 

do que no sucesso que se vê. Jesus tirará nesse momento dos Seus 

merecimentos infinitos o que nos falta, pois sempre será preciso o 

contributo da Sua Infinita Misericórdia. Só Ele é Santo, só Ele santifica, 

e um dia com Ele no Seu Corpo Místico no Céu, conhecê-Lo-emos 

como Ele se conhece, amá-Lo-emos como Ele se ama, e seremos 

felizes como Ele é feliz nas Suas Três Divinas pessoas, por 

participação, por toda a eternidade, usufruindo das Suas infinitas 

riquezas e dos Seus atributos. Tudo o que Ele tem por essência, tê-lo-

emos nós por participação. 
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