
GAUDETE  ET  EXSULTATE

«ALEGRAI-VOS E EXULTAI» (Mt 5, 12), diz Jesus a quantos 
são perseguidos ou humilhados por causa d’Ele. O 

Senhor pede tudo e, em troca, oferece a vida verdadeira, 
a felicidade para a qual fomos criados. Quer-nos santos e 
espera que não nos resignemos com uma vida medíocre, 

superficial e indecisa.

O Senhor escolheu cada um de nós «para ser santo e 
irrepreensível na sua presença, no amor» (cf. Ef 1, 4)
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I – Chamada à santidade

A santidade é para todos:
- «Deixa que a graça do teu Batismo frutifique num caminho de 
santidade. Deixa que tudo esteja aberto a Deus e, para isso, opta 
por Ele, escolhe Deus sem cessar. Não desanimes, porque tens a 
força do Espírito Santo para tornar possível a santidade» (nº15)

- «Não pensemos apenas em quantos já estão beatificados ou 
canonizados» (nº6)

- «Para ser santo, não é necessário ser bispo, sacerdote, religiosa ou 
religioso» (nº14)

- «A santidade é o rosto mais belo da Igreja. Mas, mesmo fora da 
Igreja Católica e em áreas muito diferentes, o Espírito suscita sinais 
da sua presença, que ajudam os próprios discípulos de Cristo» (nº9)



- «Gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus: nos pais que 
criam os seus filhos com tanto amor, nos homens e mulheres que 

trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos doentes, nas 
consagradas idosas que continuam a sorrir» (nº7)

- «Esta santidade, a que o Senhor te chama, irá crescendo com 
pequenos gestos. Por exemplo, uma senhora vai ao mercado fazer as 

compras, encontra uma vizinha, começam a falar e… surgem as 
críticas. Mas esta mulher diz para consigo: «Não! Não falarei mal de 
ninguém». Isto é um passo rumo à santidade. Depois, em casa, o seu 

filho reclama a atenção dela para falar das suas fantasias e ela, 
embora cansada, senta-se ao seu lado e escuta com paciência e 

carinho. Trata-se doutra oferta que santifica. Ou então atravessa um 
momento de angústia, mas lembra-se do amor da Virgem Maria, pega 

no terço e reza com fé. Este é outro caminho de santidade. Noutra 
ocasião, segue pela estrada fora, encontra um pobre e detém-se a 

conversar carinhosamente com ele. É mais um passo» (nº16)



- «…quero assinalar que também o ‘génio feminino’ se 
manifesta em estilos femininos de santidade(…)

Podemos citar Santa Hildegarda de Bingen, Santa Brígida, Santa 
Catarina de Sena, Santa Teresa de Ávila ou Santa Teresa de 

Lisieux; mas interessa-me sobretudo lembrar tantas mulheres 
desconhecidas ou esquecidas que sustentaram e 

transformaram, cada uma a seu modo, famílias e comunidades 
com a força do seu testemunho» (nº12)



- «Não tenhas medo de apontar para mais alto, de te 
deixares amar e libertar por Deus. Não tenhas medo 
de te deixares guiar pelo Espírito Santo. A santidade 
não te torna menos humano, porque é o encontro da 
tua fragilidade com a força da graça. No fundo, como 
dizia León Bloy, na vida «existe apenas uma tristeza: a 

de não ser santo» (nº34)



II – Dois inimigos subtis da santidade

«Desejo chamar a atenção para duas falsificações da 
santidade que poderiam extraviar-nos: o gnosticismo e o 

pelagianismo. São duas heresias que surgiram nos primeiros 
séculos do cristianismo, mas continuam a ser de alarmante 
actualidade (…) Nelas aparece expresso um imanentismo 
antropocêntrico, disfarçado de verdade católica» (nº35)

(Não serão uma versão do pecado original, onde o ser humano se 
quer igualar a Deus e decidir sobre o bem e o mal, a vida e a morte, 

à margem do Criador…?)



O GNOSTICISMO:

«O gnosticismo supõe «uma fé fechada no subjetivismo, onde apenas 
interessa uma determinada experiência ou uma série de raciocínios e 

conhecimentos que supostamente confortam e iluminam, mas, em última 
instância, a pessoa fica enclausurada na imanência da sua própria razão ou 

dos seus sentimentos».Uma mente sem Deus e sem carne» (Nº36)

«Mas atenção! Não estou a referir-me aos racionalistas inimigos da fé 
cristã. Isto pode acontecer dentro da Igreja» (Nº39)

«Quando alguém tem resposta para todas as perguntas, demonstra 
que não está no bom caminho (…) Deus supera-nos infinitamente, é 
sempre uma surpresa (…) Quem quer tudo claro e seguro, pretende 

dominar a transcendência de Deus» (Nº41)



O PELAGIANISMO:

«o poder que os gnósticos atribuíam à inteligência, alguns começaram 
a atribuí-lo à vontade humana, ao esforço pessoal (…)                          

uma vontade sem humildade» (Nº48)

«Quem se conforma a esta mentalidade pelagiana ou semipelagiana, 
embora fale da graça de Deus com discursos edulcorados, no fundo, só 

confia nas suas próprias forças e sente-se superior aos outros por 
cumprir determinadas normas ou por ser irredutivelmente fiel a um 

certo estilo católico»(nº49)

«a falta dum reconhecimento sincero, pesaroso e orante dos nossos 
limites é que impede a graça de actuar melhor em nós, pois não lhe 
deixa espaço para provocar aquele bem possível que se integra num 

caminho sincero e real de crescimento. A graça, precisamente porque 
supõe a nossa natureza, não nos faz super-homens. Pretendê-lo seria 

confiar demasiado em nós próprios» (nº50)



III – À luz do Mestre:
as bem-aventuranças (nn.67-94)

- «Jesus explicou, com toda a simplicidade, o que é ser santo; fê-lo 
quando nos deixou as bem-aventuranças (cf. Mt 5, 3-12; Lc 6, 20-23). 

Estas são como que o bilhete de identidade do cristão» (nº63)

- «A palavra ‘feliz’ ou ‘bem-aventurado’ torna-se sinónimo de ‘santo’, 
porque expressa que a pessoa fiel a Deus e que vive a sua Palavra 
alcança, na doação de si mesma, a verdadeira felicidade» (Nº64)

- «Estas palavras de Jesus, não obstante possam até parecer poéticas, 
estão decididamente contracorrente ao que é habitual, àquilo que 

se faz na sociedade» (nº65)



• «Felizes os pobres em espírito, porque deles é o Reino do Céu»

- Quem confia nas suas riquezas já não precisa de confiar em Deus…

• «Felizes os mansos, porque possuirão a terra»

- Contra o orgulho-vaidade, as inimizades, os ódios, as guerras…

• «Felizes os que choram, porque serão consolados»

- Não ignoremos o mal e o sofrimento, não sejamos indiferentes…

• «Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados»

- Buscar a justiça social, mas também a justiça nas decisões pessoais 
(contra a corrupção, mentira, etc)…



• «Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia»

- Dar, ajudar, servir, mas também perdoar, compreender…

• «Felizes os puros de coração, porque verão a Deus»

- Abandonar os pensamentos e desejos insensatos…

• «Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus»

- Ser pacífico e pacificador…

• «Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o 
Reino do Céu»

- As bem-aventuranças vão em contracorrente cultural, por isso pode

haver incompreensão e perseguição…



IV – Algumas características da 
santidade no mundo actual

(ou as consequências das bem-aventuranças) 

- Suportar as contrariedades, ser firme e paciente, contrariar os 
instintos agressivos-violentos (nn. 112-121)

- Alegria e sentido de humor, combatendo a amargura e o azedume 
(nn. 122-128)

- Ousadia e ardor – paixão e entusiasmo no testemunho 
evangelizador (nn. 129-139)

- Em comunidade e oração constante – duas condições necessárias 
para resistir ao mal (nn.140-157)



V – Luta, vigilância e discernimento

- Luta e vigilância contra o mal, contra o demónio: «este poder maligno está no 
meio de nós (…) o mal tem uma força destruidora tão grande» (nº160)

- «O caminho da santidade é uma fonte de paz e alegria que o Espírito nos dá, 
mas, ao mesmo tempo, exige que estejamos com ‘as lâmpadas acesas’ (cf. Lc 12, 

35) e permaneçamos vigilantes: ‘afastai-vos de toda a espécie de mal’ (1 Ts 5, 22); 
‘vigiai’ (Mt 24, 42; cf. Mc 13, 35); não adormeçamos (cf. 1 Ts 5, 6). Pois, quem não se dá 

conta de cometer faltas graves contra a Lei de Deus, pode deixar-se cair numa 
espécie de entorpecimento ou sonolência. Como não encontra nada de grave a 

censurar-se, não adverte aquela tibieza que pouco a pouco se vai apoderando da 
sua vida espiritual e acaba por ficar corroído e corrompido» (nº164)

- Discernir: escutar, buscar em reflexão e consciência o que vem de Deus ou do 
maligno: e «tal atitude de escuta implica, naturalmente, obediência ao Evangelho 

como último critério, mas também ao Magistério que o guarda» (nº173)


