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INTRODUÇÃO
○

Como falar de santidade no mundo contemporâneo,
numa cultura permeada de egoísmo, individualismo,
subjetivismo, narcisismo, consumismo, voluntarismo, e
autorreferencialidade?

○

A santidade ainda interessa a alguém? A quem
interessa a santidade?

○

Essas questões dramáticas, apresentadas pelo ser
humano da pós-modernidade, se tornam um desafio
para a espiritualidade cristã.
Somos chamados a buscar uma resposta satisfatória,
que convença a humanidade sobre a beleza e o encanto
de se viver a santidade no mundo atual.

○

○

“Alegrai-vos e exultai!”: título da Exortação
Apostólica do Papa Francisco “sobre o chamado à
santidade”, datado de 19.03.2018.

○

No original em latim: “Gaudete et Exsultate” (GE).

○

Inspiração do título: Mt 5,12, referida aos que são
perseguidos ou humilhados por causa de Jesus
Cristo.

Duas nuances para compreender a visão do
Papa Francisco sobre a santidade:
1. tomar a alegria cristã como o fundamento de
um convite a acolher a misericórdia de Deus
e aceitar ser portador do testemunho para
uma vida de santidade;
2. superar uma concepção estática da vocação
humana e adotar uma concepção dinâmica

O intuito do documento não é fazer um tratado
sistemático sobre a santidade, com muitas
definições e distinções...
O seu objetivo é humilde:
“fazer ressoar mais uma vez o chamado à
santidade, procurando encarná-la no contexto
atual, com os seus riscos, desafios e
oportunidades, porque o Senhor escolheu cada
um de nós ‘para sermos santos e íntegros
diante dele, no amor’ (Ef 1,4)”. (GE,2)

Principais matrizes da espiritualidade
bergogliana:
1. “Teologia do Povo de Deus”, que influenciou todo o seu
pensamento;
2. Joseph Malègue, que formulou o conceito de uma “classe média
da santidade”, que é a santidade ordinária, colocada à disposição
de todo o Povo de Deus e não somente de uma elite (cf. GE, 7);
3. Santo Inácio de Loyola, com os seus exercícios espirituais;
4. Pe. Miguel Ángel Fiorito, que deixou um grande legado sobre o
tema do discernimento.

Gaudete et Exsultate é dividida
em cinco capítulos e 177
parágrafos.
Obra de arte, não somente a
ser lida, mas, contemplada
Isso exige muita atenção,
reflexão e concentração.
Metáfora de uma catedral com
seus vitrais e afrescos: o
chamado, dois sutis inimigos, à
luz do Mestre, características
da santidade, a luta com
vigilância e discernimento.

PRIMEIRO VITRAL
O chamado à santidade

Na linha do Capítulo V da Lumen Gentium, o papa
Francisco nos recorda que todos os cristãos são
chamados à vida de santidade e desenvolve esse tema.

Com várias citações bíblicas, o documento faz
um percurso da beleza da santidade segundo a
Palavra de Deus: “A santidade é o rosto mais
belo da Igreja” (GE,9).
O aspecto comunitário da santidade tem grande relevância:
“O Senhor, na história da salvação, salvou um povo (...)
ninguém se salva sozinho, como indivíduo isolado, mas
Deus atrai-nos tendo em conta a complexa rede de
relações interpessoais que se estabelecem na comunidade
humana” (GE,6).

Definição do que é a santidade:
“é viver em união com Ele (Jesus Cristo) os
mistérios de sua vida; consiste em associarse de uma maneira única e pessoal à morte e
ressurreição do Senhor, em morrer e
ressuscitar continuamente com ele” (GE,20).
Santidade é estar inserido no seguimento de
Jesus Cristo.
É configurar a sua vida na vida mesma dele.

Relação entre santidade e atividade:
“Dado que não se pode conceber Cristo sem o Reino
que Ele veio trazer, também a tua missão é inseparável
da construção do Reino” (GE,25).
Trata-se do caráter da santidade inserida no mundo
para transformá-lo, segundo a ordem desejada por
Deus.
“Não é saudável amar o silêncio e esquivar o encontro
com o outro, desejar o repouso e rejeitar a atividade,
buscar a oração e menosprezar o serviço. Tudo pode
ser recebido e integrado como parte da própria vida
neste mundo, entrando a fazer parte do caminho de
santificação. Somos chamados a viver a contemplação
mesmo no meio da ação, e santificamo-nos no
exercício responsável e generoso de nossa
missão” (GE,26).

O Papa Francisco estimula todo o povo de Deus a
trilhar o caminho da santidade:
“Não tenhas medo da santidade (...). Cada cristão,
quanto mais se santifica, tanto mais fecundo se torna
para o mundo (GE,32).
“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” (GE,34).
O Papa constrói uma espécie de itinerário espiritual
que parte de uma releitura histórica dos santos que
nos encorajam e nos acompanham.

SEGUNDO VITRAL
Dois inimigos sutis da santidade

Gnosticismo e o pelagianismo
duas falsificações da santidade.
Estreita ligação com a Carta da Congregação
para a Doutrina da Fé Placuit Deo
(22.02.2018)
O Papa já havia tratado deste tema
anteriormente: (EG, 94); homilia 17.11.2016.

Novas formas de gnosticismo
Os gnósticos “concebem uma mente sem encarnação, incapaz de tocar a carne
sofredora de Cristo nos outros, engessada em uma enciclopédia de abstrações” (GE,
37).
Segundo o Papa Francisco, o gnosticismo “é uma das piores ideologias, pois, ao
mesmo tempo que exalta indevidamente o conhecimento ou uma determinada
experiência, considera que a sua própria visão da realidade seja a perfeição. (...) o
gnosticismo, por sua natureza, quer domesticar o mistério, tanto o mistério de
Deus e da sua graça, como o mistério da vida dos outros” (GE, 40).
“Deus supera-nos infinitamente, é sempre uma surpresa e não somos nós que
determinamos a circunstância histórica em que o encontramos, já que não
dependem de nós o tempo, nem o lugar, nem a modalidade do encontro. Quem quer
tudo claro e seguro, pretende dominar a transcendência de Deus” (GE, 41).

Novas formas de pelagianismo
“a obsessão pela lei, o fascínio de exibir conquistas sociais e
políticas, a ostentação no cuidado da liturgia, da doutrina e
prestígio da Igreja, a vanglória ligada à gestão de assuntos
práticos, a atração pelas dinâmicas de autoajuda e realização
autorreferencial” (GE, 57).
“Sem nos darmos conta, pelo fato de pensar que tudo depende
do esforço humano canalizado através de normas e estruturas
eclesiais, complicamos o Evangelho e tornamo-nos escravos de
um esquema que deixa poucas aberturas para que a graça
atue” (GE, 59).

Esses dois reducionismos, frutos do
individualismo e do subjetivismo, culminam
numa última heresia, o catolicismo
convencional; alienação religiosa, onde se reza,
mas não se opera a caridade, onde se invoca
Deus e não se obedece ao seu mandamento do
amor, onde se pede misericórdia e não se
perdoa. Este é um “catolicismo esvaziado de
cristianismo”.
No fundo, as duas heresias se referem a uma
mesma atitude: o ser humano se arroga um
poder indevido, seja no nível da inteligência ou

Francisco apresenta, nos parágrafos 57 e 58 as
novas formas de pelagianismo que continuam a
desenvolver-se nos dias de hoje: a adoração da
vontade humana, a obsessão pela lei, a ostentação
no cuidado da liturgia, da doutrina ou do
prestígio da Igreja, a importância excessiva que é
dada à observância de normas.
Assim o Papa conclui a sua apresentação sobre
este tema: “Que o Senhor liberte a Igreja das novas
formas de gnosticismo e pelagianismo que a complicam
e detêm no seu caminho para a santidade” (GE, 62).

TERCEIRO VITRAL
À luz do Mestre

A espiritualidade das bem-aventuranças:
Mt 5,3-12. “Nelas está delineado o rosto do
Mestre, que somos chamados a deixar
transparecer no dia a dia da nossa vida” (GE,
63).
Para vivenciar as bem-aventuranças, afirma
o Papa, é preciso deixar “o Espírito Santo nos
permear com toda a sua força e nos libertar da
fraqueza do egoísmo, da preguiça, do
orgulho” (GE, 65).

Caminhos da santidade a partir das
bem-aventuranças
✓ ser pobre no coração,
✓ reagir com humilde mansidão,
✓ saber chorar com os outros,
✓ buscar a justiça com fome e sede,
✓ olhar e agir com misericórdia,
✓ manter o coração limpo de tudo o que mancha o
amor,
✓ semear a paz ao nosso redor,
✓ abraçar diariamente o caminho do Evangelho
mesmo que nos acarrete problemas.

Felizes os misericordiosos: Mt 25,31-46,
Francisco nos adverte que ali se encontra uma
regra de comportamento com base na qual
seremos julgados (cf. GE, 95).
Citando São João Paulo II, o Papa nos esclarece
que esse texto das obras de misericórdia “não é
um mero convite à caridade, mas uma página de
cristologia que projeta um feixe de luz sobre o
mistério de Cristo” (NMI, 49).

Risco das ideologias: dois erros nocivos
1. separar “estas exigências do Evangelho do seu
relacionamento pessoal com o Senhor, da união interior com
Ele, da graça” (GE, 100). A partir dessa perspectiva, o
risco é transformar o cristianismo numa espécie de
ONG;
2. risco ideológico “das pessoas que vivem suspeitando do
compromisso social dos outros, considerando-o algo de
superficial, mundano, secularizado, imanentista,
comunista, populista”. Completa o Papa: “Não podemos
propor-nos um ideal de santidade que ignore a injustiça
deste mundo”(GE, 101).

O Papa cita a situação dramática dos migrantes, fenômeno
acentuado no mundo globalizado e ideologizado. É a
primeira vez que se fala com clareza sobre o tema de
migração de massa num discurso sobre a santidade.
Francisco nos recorda que “o critério de avaliação da nossa vida
é, antes de mais nada, o que fizemos pelos outros” (GE, 104).
“o melhor modo para discernir se o nosso caminho de oração é
autêntico será ver em que medida a nossa vida se vai
transformando à luz da misericórdia. (...) a misericórdia é a
plenitude da justiça e a manifestação mais luminosa da verdade de
Deus. A misericórdia é a chave do céu” (GE, 105).

O Papa nos adverte para o risco do consumismo
hedonista, que pode nos enganar: “na obsessão de divertirnos, acabamos por estar excessivamente concentrados em nós
mesmos, nos nossos direitos e na exacerbação de ter tempo
livre para gozar a vida” (GE, 108).
“o consumo de informação superficial e as formas de
comunicação rápida e virtual podem ser um fator de
estonteamento que ocupa todo o nosso tempo e nos afasta da
carne sofredora dos irmãos” (GE, 108).
Francisco assim conclui esse belo vitral:
“A força do testemunho dos santos consiste em viver as bemaventuranças e a regra de comportamento do juízo final” (GE,
109).

QUARTO VITRAL
Características da santidade

Riscos e limites da cultura de hoje:
1. a ansiedade nervosa e violenta que nos
dispersa e enfraquece;
2. o negativismo e a tristeza;
3. a acédia cômoda, consumista e egoísta;
4. o individualismo;
5. tantas formas de falsa espiritualidade
sem encontro com Deus que reinam no
mercado religioso atual” (GE, 111).

Cinco características da santidade
1. Trilogia suportação, paciência e mansidão:
permanecer centrado, firme em Deus que ama
e sustenta;
2. alegria e sentido de humor: “a alegria cristã é
acompanhada pelo sentido do humor (...). O
mau humor não é um sinal de santidade”. (GE,
126);
3. ousadia e ardor, uma espécie de “impulso
evangelizador que deixa uma marca neste
mundo” (GE, 129);

Cinco características da santidade
(continuidade)

4. vida de comunidade:
Partilhar a Palavra e celebrar juntos a Eucaristia
transforma a comunidade (cf. GE, 142).
A vivência do amor forma um espaço aberto e
evangelizador, lugar da presença do Ressuscitado
que a vai santificando segundo o projeto do Pai
(GE, 145).
“O nosso caminho de santificação não pode
deixar de nos identificar com aquele desejo de
Jesus ‘que todos sejam um só, como tu, Pai,
estás em mim, e eu em ti’ (Jo 17,21)” (GE, 146).

Cinco características da santidade
(continuidade)

5. “em oração constante”
Francisco apresenta as características do santo:
✓ uma pessoa com espírito orante;
✓ que tem necessidade de comunicar-se com Deus;
✓ alguém que não suporta asfixiar-se na imanência
fechada deste mundo;
✓ no meio dos seus esforços e serviços, suspira por
Deus;
✓ sai de si erguendo louvores e alarga os seus confins
na contemplação do Senhor

(GE, 147)

QUINTO VITRAL
Luta, vigilância e discernimento

Acento dramático sobre a vida cristã:
aceitar a lógica da cruz e viver a alegria prometida
“A vida cristã é uma luta permanente. Requer-se força
e coragem para resistir às tentações do demônio e
anunciar o Evangelho. Esta luta é magnífica, porque nos
permite cantar vitória todas as vezes que o Senhor
triunfa na nossa vida” (GE, 158).

Sentido da existência do Maligno
e sua presença no mundo
“o demônio não precisa de nos possuir. Envenena-nos com o
ódio, a tristeza, a inveja, os vícios” (GE, 161). Justamente por
isso, “o nosso caminho para a santidade é também uma luta
constante” (GE, 162).
Armas poderosas para travar essa luta: “a fé que se expressa na
oração, a meditação da Palavra de Deus, a celebração da Missa,
a adoração eucarística, a Reconciliação sacramental, as obras de
caridade, a vida comunitária, o compromisso missionário” (GE,
162).
Outros três elementos importantes: “o progresso do bem, o
amadurecimento espiritual e o crescimento do amor”
(GE, 163).

Para o Papa, “o caminho da santidade é uma
fonte de paz e alegria que o Espírito nos
dá” (GE, 163).
A corrupção espiritual é caracterizada como
sendo “pior que a queda de um pecador, porque
se trata de uma cegueira cômoda e
autossuficiente, em que tudo acaba por parecer
lícito: o engano, a calúnia, o egoísmo e muitas
formas sutis de autorreferencialidade” (GE,
165).

Discernimento
Tema fundamental recorrente em todo o seu
ministério, tornando-se característico do
pensamento do Papa Bergoglio.
O discernimento é “um dom que é preciso
pedir” (GE, 166).
“sem a sapiência do discernimento, podemos
facilmente transformar-nos em marionetes à mercê
das tendências da ocasião” (GE, 167).
Por isso, é muito razoável seguir a orientação do
Apóstolo: “examinai tudo e guardai o que é
bom” (1Ts 5,21).

O discernimento é importante porque nos leva “a
reconhecer os meios concretos que o Senhor
predispõe, no seu misterioso plano de amor, para
não ficarmos apenas pelas boas intenções”
(GE, 169).
Por ser uma graça, o discernimento “não requer
capacidades especiais nem está reservado aos
mais inteligentes e instruídos; o Pai compraz-se
em manifestar-se aos humildes (Mt 11,25)”
(GE, 170)

Discernimento orante e discernimento dos espíritos
1. Discernimento orante: exige partir de uma
predisposição para escutar. “Somente quem está
disposto a escutar é que tem a liberdade de renunciar
ao seu ponto de vista parcial e insuficiente, aos seus
hábitos, aos seus esquemas” (GE, 172).
2. Discernimento dos espíritos: “nos liberta da rigidez,
que não tem lugar no ‘hoje’ perene do Ressuscitado.
Somente o Espírito sabe penetrar nas dobras mais
recônditas da realidade e ter em conta todas as suas
nuances, para que a novidade do Evangelho surja com
outra luz” (GE, 173).

CONCLUSÃO
Delineamentos a
partir do
documento

Consonância doutrinal da Gaudete et Exsultate com
outros documentos do Papa Francisco
O poliedro da alegria:
! o Evangelho (Evangelii Gaudium),
! a família (Amoris Laetitia),
! a criação (Laudato Sì),
! a santidade (Gaudete et Exsultate).
O toque de consonância é a alegria. A alegria
paradoxal que provoca a leitura desse texto não
deixa o seu leitor ileso.
Francisco relança o desafio mais alto do ser humano:
da santidade. Não se trata de uma santidade de
gabinete, mas feita de pequenos gestos, numa via
ao alcance de todos.

Itinerário de espiritualidade
! ponto

de partida: o chamado universal à
santidade;
! ponto de chegada: a exigência concreta de
santidade no presente da história.
Para passar do ponto de partida ao ponto de
chegada, deve-se enfrentar os inimigos sutis que
surgem nesse caminho, entrar na escola de Jesus,
deixar-se ser ensinado por ele, colocar-se
efetivamente no seu seguimento, abrir-se à presença
do Ressuscitado, bem como aos dons de seu Espírito,
para enfrentar a luta da vida, com discernimento.

Três chaves de leitura em
prospectiva transversal
!

Alegria: termo recorrente nos documentos do Papa Francisco,
que não é um mero estado de espírito, mas pode ser
considerado um critério apostólico. Essa alegria manifesta a
relação entre Deus e a felicidade, que não é outra vida, mas
uma vida outra, transformada pelas bem-aventuranças. Aí
consiste o diferencial cristão diante do mundo.

!

Salvação: é repensada, no sentido de superar qualquer
tentação de espiritualismo desencarnado e individualismo
autorredentor. Essa salvação tem uma perspectiva
comunitária, por isso a espiritualidade é apresentada como
um caminho comunitário.

!

Quotidiano: é aí que a espiritualidade se desenvolve e não
em situações atípicas da existência.

Dimensão social da
espiritualidade
!

Origem: Mistério Pascal do Senhor – a própria misericórdia
que se torna exigência ética e que lança o cristão a um
engajamento social e político pra a transformação do
mundo. Como Jesus Cristo entregou a sua vida para a
salvação do mundo, assim o cristão batizado é chamado a
doar-se pelos irmãos.

!

Espiritualidade encarnada, que procura seguir Jesus Cristo
na carne. A espiritualidade cristã é a raiz última e mística de
toda ação caritativa. Importa tocar a carne de Jesus Cristo
nos irmãos mais necessitados. De uma espiritualidade da
encarnação se passa à encarnação da espiritualidade. É a
inserção do místico na realidade que o interpela.

Gaudete et Exsultate reconhece, na santidade cristã,
a única verdadeira via para que a evangelização de
hoje atinja o objetivo de sempre: apresentar ao vivo
Jesus Cristo, esperança para o mundo, resposta de
salvação para o ser humano, não importa a sua
condição de necessitado.
Mediante a vivência da santidade, o ser humano
pode superar as esquizofrênicas tentações alienantes
que humilham e mortificam a força da libertação
histórica do Evangelho.

!

Em tempos de globalização, Francisco chama os cristãos
não só a denunciar o drama de tantas injustiças sociais e
problemas ecológicos, mas exige a prática profética de
fazer alguma coisa contra a corrente, assinalando, na
própria existência, uma conversão, com gestos concretos
de mudança do modelo de vida.

!

Proposta: o deslocamento do testemunho da caridade
para a caridade do testemunho, empenhando
diretamente a vida na missão do Evangelho da caridade.

!

Trata-se de uma proposta de espiritualidade coerente
com a força libertadora do Evangelho. É esta coerência
que convence o ser humano sobre a beleza de se viver o
chamado cristão à santidade. Não se trata de uma
espiritualidade estanque, mas conectada a todas as
dimensões do ser humano e suas relações.

Assim, Francisco conclui o seu
precioso documento:
“Peçamos ao Espírito
Santo que infunda em
nós um desejo intenso
de ser santos para a
maior glória de Deus; e
animemo-nos uns aos
outros neste propósito.
Assim,
compartilharemos uma
felicidade que o mundo
não poderá tirarnos”(GE, 177)

Questões para trabalho
em grupos
1. Como fazer para tornar conhecido o chamado de
todos os cristãos à santidade?
2. Aponte pistas para vencer os obstáculos no
caminho da santidade hoje.
3. O que fazer para viver as bem-aventuranças e a
caridade à luz do Mestre?
4. Como ser vir-se bem do discernimento à luz do
Espírito Santo?

