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DISCERNIR

• Logo após a reflexão do VER, como 
deveria ser o MCC como caminho de 
santificação, a resposta inicial é que 
somente caminharemos rumo a ela se 
cada um de nós e, todos nós, 



Discernir

•orientarmos nossos corações e 
nossas mentes para a misericórdia e 
para as características da santidade.



DISCERNIR

• Em nosso encontro diário, a pergunta 
que deve ecoar em nossos ouvidos é: 

- Como eu deveria caminhar rumo à 
santificação e, assim, contribuir para 
que o MCC seja caminho para a 
construção dela?



DISCERNIR

• Precisamos deixar que a graça do 
batismo frutifique seguindo um caminho 
de santidade. Deixar que tudo esteja 
aberto a Deus e, para isso, optar por Ele, 
escolher Deus sem cessar. 



Discernir

•Não desanimes, porque tens a força do 
Espírito Santo para tornar possível a 
Santidade e, no fundo, esta é o fruto do 
Espírito Santo na tua vida. (Gl 5,22-23)



DISCERNIR

• Caminhar rumo à santidade necessita 
que não tenhas medo da santidade.

• Ter a certeza que ela não te tirará forças, 
nem vida nem alegria.

•Muito pelo contrário, porque chegarás a 
ser o que o Pai pensou quando te criou e 
serás fiel ao teu próprio ser. 



DISCERNIR

•Caminhar rumo à santidade não te 
torna menos humano, porque é o 
encontro da tua fragilidade com a 
força da graça. 



DISCERNIR

• Caminhar rumo à santidade é nossa 
missão, pois viver o batismo significa 
compreender: “Não é que a vida tenha 
uma missão, mas a vida é uma missão ”. 



DISCERNIR

• Caminhar rumo à santidade exige um 
espírito que impregne tanto a solidão 
como o serviço, tanto a intimidade como 
a tarefa evangelizadora, para que cada 
instante seja expressão de amor doado 
sob o olhar do Senhor. (GE, 31)



DISCERNIR

• Buscar a santidade exige que cada crente 
discirna o seu próprio caminho e traga à 
luz o melhor de si mesmo, quanto Deus 
colocou nele de muito pessoal (1Cor 
12,7), e não se esgote procurando imitar 
algo que não foi pensado para ele. 
(GE,11)



DISCERNIR

• Buscar a santidade exige discernimento o 
qual não requer apenas uma boa 
capacidade de raciocinar e sentido 
comum, é também um dom que é preciso 
pedir. 



DISCERNIR

•Desta forma, a nossa vida demonstra o 
seu poder em ação, inclusive no meio da 
fragilidade humana». (GE,18)

• Buscar ser santo é viver plenamente a 
caridade; é, em última análise, 



DISCERNIR

• Ser santo é uma mensagem que o 
Espírito Santo extrai da riqueza de Jesus 
Cristo e dá ao seu povo.(GE,21)

• Caminhar para a santidade não é ter uma 
vida sem erros ou sem quedas, 



DISCERNIR

•No caminho da santidade, Cristo 
abaixa-Se e serve-Se de nós, de ti e de 
mim, para sermos o seu amor e a sua 
compaixão no mundo, apesar dos nossos 
pecados, apesar das nossas misérias e 
defeitos. 



DISCERNIR

• Caminhar rumo à santidade impõe 
escutar a Deus na oração e identificando 
os sinais que Ele te dá. O nosso caminho 
de oração é autêntico;

• será ver em que medida a nossa vida vai 
se transformando à luz da misericórdia.



DISCERNIR

• Caminhar rumo à santidade exige 
permanecer centrado firme em Deus que 
ama e sustenta. 



Discernir

• A partir desta firmeza interior, é 
possível aguentar, suportar as 
contrariedades, as vicissitudes da 
vida e também as agressões dos 
outros, as suas infidelidades e 
defeitos: «se Deus está por nós, 
quem pode estar contra nós?». (Rm 
8,31). (GE,112)



DISCERNIR

• Exige fidelidade e esperança.

• Buscar a santidade significa lutar e estar 
atentos às nossas inclinações agressivas 
e egocêntricas, para não deixar que 
ganhem raízes: “Se vos irardes, não 
pequeis; que o sol não se ponha sobre o 
vosso ressentimento”(Ef 4,26 ).



DISCERNIR

•Não assumir papel de juízes, mas o da 
misericórdia. (GE,117)

•Humildade e caridade são sinais para a 
santidade.

• Caminhar rumo à santidade não significa 
um espírito retraído, tristonho, amargo, 
melancólico ou um perfil sumido, sem 
energia. 



DISCERNIR

•O santo é capaz de viver com alegria e 
sentido de humor.  Sem perder o 
realismo, ilumina os outros com um 
espírito positivo e rico de esperança.

• Ser cristão é «alegria no Espírito Santo» 
(Rm 14,17), porque, «do amor de caridade, 
segue-se necessariamente a alegria. 



DISCERNIR

•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» (Lc 12,35) e 
permaneçamos vigilantes: 

-



DISCERNIR

• Buscar a santidade exige ousadia: impulso 
evangelizador que deixa uma marca neste 
mundo. 

• Para isso ser possível, o próprio Jesus vem 
ao nosso encontro, repetindo-nos com 
serenidade e firmeza: «não temais!» (Mc 
6,50). 



DISCERNIR

•Ousadia, entusiasmo, falar com liberdade 
e ardor apostólico: tudo isto está contido 
no termo parresia, uma palavra com que 
a Bíblia expressa também a liberdade 
duma existência aberta, porque está 
disponível para Deus e para os irmãos. 
(At4,29; 9,28; 28,31; 2Cor 3,12; Ef 3,12; Hb 3,6; 10,19). 



DISCERNIR

•Deus não tem medo!

•Não tem medo! Ultrapassa sempre os 
nossos esquemas e não Lhe metem medo 
as periferias. Ele próprio Se fez periferia 
(Fl 2,6-8; Jo 1,14).

• Por isso, se ousarmos ir às periferias, lá O 
encontraremos: Ele já estará lá. 



DISCERNIR

•O caminho da santificação é um caminho 
comunitário, que se deve fazer dois a 
dois.

• Contra a tendência para o individualismo 
consumista que acaba por nos isolar na 
busca do bem-estar à margem dos 
outros,



DISCERNIR

•  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, 141 e 146)



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

• A palavra feliz e bem-aventurado aqui 
são sinônimos de santo.

•O discernimento dessa Bem-aventurança 
nos faz compreender que isto significa 
não encher totalmente o coração, mas 
manter espaço no coração para Deus 
para os irmãos, para a solidariedade, 
para a bondade, etc.



DISCERNIR

• Ao contrário, rico de espírito é aquele 
que encheu totalmente seu coração a 
ponto de não ter lugar mais para nada e 
ninguém.

• Portanto, ser pobre no coração é ter 
santidade!



4.2. «Felizes os mansos, porque possuirão a terra»

• A palavra manso normalmente usa-se para animais. 
A ovelha é mansa.

• Manso é aquele que não agride. Não faz mal. Jesus 
se diz manso.

• É melhor sermos sempre mansos, porque assim se 
realizarão as nossas maiores aspirações: os mansos 
«possuirão a terra», isto é, verão as promessas de 
Deus cumpridas na sua vida. 



DISCERNIR

• Ao mesmo tempo, o Senhor confia neles: 
«é nos humildes de coração contrito que 
os meus olhos se fixam, pois escutam a 
minha palavra com respeito». (Is 66, 2)

• Reagir com humilde e mansidão: isto é 
santidade. (GE 74)



4.3. «Felizes os que choram, porque 
serão consolados»

•Os que choram são os que sentem falta 
ou percebem que outros estão chorando 
e se solidarizam.

•O mundo propõe-nos o contrário: o 
entretenimento, o prazer, a distração e o 
divertimento



DISCERNIR

• Assim, é possível acolher aquela 
exortação de São Paulo: «Chorai com os 
que choram». (Rm 12,15), (GE 75)

• Saber chorar com os outros: isto é 
santidade.



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

• «Fome e sede» são experiências muito 
intensas, porque correspondem a 
necessidades primárias e têm a ver com o 
instinto de sobrevivência. (GE 77)

• Buscar a justiça com fome e sede: isto é 
santidade.



4.5. «Felizes os misericordiosos, 
porque alcançarão misericórdia»

• A misericórdia tem dois aspetos: é dar, 
ajudar, servir os outros, mas também 
perdoar, compreender. 

•Mateus resume-o numa regra de ouro:



DISCERNIR

• Por esta razão, no Evangelho de Lucas já 
não encontramos «sede perfeitos» (Mt 
5,48), mas «sede misericordiosos como o 
vosso Pai é misericordioso».

•Olhar e agir com misericórdia: isto é 
santidade.



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

• Esta bem-aventurança diz respeito a 
quem tem um coração simples, puro, 
sem imundície, pois um coração que sabe 
amar não deixa entrar na sua vida algo 
que atente contra esse amor, algo que o 
enfraqueça ou coloque em risco. 



DISCERNIR

•«O homem vê as aparências, mas o 
Senhor olha o coração». (1Sm 16,7)



DISCERNIR

• Jesus promete que as pessoas de 
coração puro «verão a Deus».

•Manter o coração limpo de tudo o 
que mancha o amor: isto é santidade.



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

•Esta bem-aventurança faz-nos pensar 
nas numerosas situações de guerra 
que perduram. Da nossa parte, é 
muito comum sermos causa de 
conflitos ou, pelo menos, de 
incompreensões. 



DISCERNIR

•Os pacíficos são fonte de paz, 
constroem paz e amizade social. (GE 
88)



DISCERNIR

• Trata-se de ser artesão da paz, porque 
construir a paz é uma arte que requer 
serenidade, criatividade, sensibilidade e 
destreza. (GE 89)

• Semear a paz ao nosso redor: isto é 
santidade.



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

• O próprio Jesus sublinha que este caminho 
vai contra a corrente, a ponto de nos 
transformar em pessoas que questionam a 
sociedade com a sua vida, pessoas que 
incomodam. 
• Jesus lembra as inúmeras pessoas que 

foram, e são, perseguidas simplesmente por 
ter lutado pela justiça, ter vivido os seus 
compromissos com Deus e com os outros. 



DISCERNIR

• Após a reflexão sobre as 
bem-aventuranças, concluímos que a 
santidade que a Igreja nos propõe, 
fundamentada na vida e nas palavras do 
Cristo, não nos tira do mundo, não nos 
torna alienados, mas nos permite a 
realização plena.



DISCERNIR

• 1. Discernimos que somos vocacionados 
à santidade pelo Batismo; ela não é algo 
facultativo em nossas vidas mas, sim, 
dever que nos compromete.

•Discernimos tendo como alicerce a 
Lúmen Gentium que nos afirma sermos 
vocacionados à santidade, dom oferecido 
a todo batizado.



DISCERNIR

• 2. Discernimos que o convite à Santidade 
é fruto do Batismo e volta a ser proposto 
pelos vários sacramentos, sobretudo pelo 
da Eucaristia: revestidos de Jesus Cristo e 
impregnados do Seu Espírito, os cristãos 
são “santos” e, por isso, são habilitados e 
empenhados em manifestar a santidade 
do seu ser na santidade de todo o seu 
operar. 



DISCERNIR

• 3. Discernimos “Obra de Deus; a 
santidade é obra do homem. 

•O homem tem que conhecer a vontade 
de Deus acerca dele, o caminho que deve 
percorrer (Sl 142,8), as boas obras que 
lhe são reservadas (Ef 2,10) a fim de as 
praticar”. O homem precisa encontrar e 
viver sua vocação, a vontade de Deus. 



DISCERNIR

• 4. Discernimos que “A santidade não é 
agitação, nem inércia, nem atividade 
orgulhosa, nem passividade indolente. 

•No caminho da santidade, a nossa 
atividade consiste em deixar agir o 
Espírito de Deus e em cooperar com essa 
ação”(8).



DISCERNIR

• 5. Discernirmos que a Santidade consiste 
em vivermos a misericórdia, o 
conhecimento de Deus e o conhecimento 
de nós mesmos: são a sua condição e 
efeito. Verdade e misericórdia, nisso 
consiste a santidade.



DISCERNIR

• 6. Discernirmos que o encontro com 
Jesus Cristo, encontrar-se consigo mesmo 
e viver as consequências destes 
encontros, viver a minha vocação pessoal 
e comunitária, viver a misericórdia, são 
os elementos que reunidos constituem a 
estrutura da santidade. 



DISCERNIR

• 8. Discernimos que a busca da santidade, 
viver segundo o Espírito cujo fruto é a 
santificação (Rm 6,22; Gl 5,22), suscita e 
exige de todos e de cada um dos 
batizados o seguimento e imitação de 
Jesus Cristo(*) nos seguintes aspectos:

____________________

 (*Blanchard, P. A santidade e o nosso tempo. Lisboa, Portugal: Editorial Aster.1960.p. 58 8 Ibid. p. 61 9 Ibid. 

p. 62)



DISCERNIR

• 9. Discernimos que, ao mesmo tempo, a 
vocação à santidade anda intimamente 
ligada à missão e à responsabilidade 
confiadas aos fiéis leigos na Igreja e no 
mundo.[…]

• A santidade é, portanto, um pressuposto 
fundamental e uma condição totalmente 
insubstituível da realização da missão de salvação 
na Igreja. (CL17)



DISCERNIR

• 10. Discernimos como ferramentas para 
trilharmos este caminho mais uma vez 
temos presente o tripé do MCC: oração, 
formação e ação.



DISCENIR

• 11. Discernimos que precisamos nos 
alimentar da Palavra para sermos «servos 
da Palavra» no trabalho da 
evangelização: tal é, sem dúvida, uma 
prioridade da Igreja ao início do novo 
milênio. 



DISCERNIR

• - Desde a catequese à animação litúrgica, desde a 
educação dos jovens às várias expressões da 
caridade. (NMI, 42)  Cursilhistas, não tenham medo de 
ser santos!

• A Santiago….santos!

• De Santiago…..Apóstolos!

• Ao cursilho….santos!

• Do cursilho…. discípulos missionários!



4.9 Exemplos de 
Caminhos à Santidade

• Temos, com certeza, muitos exemplos de santidade 
em nossas comunidades.

• Neste momento veem à mente muitas pessoas que 
vocês conhecem como Santos, consideram como 
Santos é isso que nós estamos propondo.

• Em nosso país, quantos exemplos de mulheres e 
homens que admiramos pelo seu testemunho de 
vida correta, honesta, justa, serviçal e dedicada.



DISCERNIR

• Por exemplo: Zilda Arns, Luciano Mendes de 
Almeida...cite outros leigos e religiosos.

• Em nível de mundo: Eduardo Bonnin, Pe Sebastian 
Gaiyá, Pe. Juan Capó, Carlos Carreto... complete a 
lista.

• Entre tantos exemplos presentes na história da 
Igreja, o MCC, face seu carisma, seu método e sua 
estratégia de evangelização, precisa citar nosso 
patrono como referência: São Paulo.



4.9.1 São Paulo

• São Paulo fez dos três encontros o 
verdadeiro programa de sua vida, o seu 
caminho à santidade e o alicerçou no 
tripé: 

• oração, 

• formação

• e ação.



4.9.1 São Paulo

• O Encontro com Cristo ocorre e ele se volta ao 
seu interior, ouve o toc…toc… e abre seu 
coração e sua mente para o Cristo.

• A partir daí vive numa pequena comunidade 
de fé, estuda, ora e se prepara para agir: 
“Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia 
os Judeus de Damasco, demonstrando ser 
Jesus, de fato, o Cristo”.(At 9,22)



DISCERNIR

•Hoje todos nós somos chamados a ser 
protagonistas e confundir os “Judeus de 
Damasco” que nos cercam, pessoas que 
não acreditam no Cristo, não o 
Encontraram. 



DISCERNIR

•Hoje todos nós somos chamados a ser 
protagonistas e confundir os “Judeus de 
Damasco” que nos cercam, pessoas que 
não acreditam no Cristo, não o 
Encontraram. 



DISCERNIR

• Somos chamados a ser instrumentos para 
que eles encontrem-no. 

• Para tanto, precisamos que os três 
encontros sejam, também, nosso 
programa de vida e que a formação e 
oração nos prepare para a árdua mas 
alegre missão de evangelizar os 
ambientes.



DISCERNIR

• Assim como São Paulo, nós ao decidirmos ir 
adiante na caminhada à santidade, somos 
motivados para a mudança. Nossa visão do 
mundo e para o Mundo se modifica ou, como 
disse São Paulo: “Não sou eu que vivo, mas 
Cristo que vive em mim”.

• Paulo Apóstolo, um trabalhador que anuncia 
o Evangelho.



DISCERNIR

• Apresentando-se como um missionário que 
vive do trabalho de suas próprias mãos, ele 
provoca uma ruptura: faz com que o 
Evangelho por ele anunciado apareça como 
algo que faz parte da vida de todos eles.

• Esse é o novo sonho que Paulo propõe. 
Romper com as barreiras da época e caminhar 
para uma nova vida.



DISCERNIR

• Paulo mostrou como cristão, sim, fazia 
trabalhos manuais nas oficinas por onde 
passava, mas também ensinava em 
escolas entre a quinta e a décima hora, 
isto é, entre onze horas da amanhã e 
quatro da tarde. Ou seja, durante a hora 
do almoço e do descanso ele trabalhava e 
buscava tempo para anunciar.



DISCERNIR

•O trabalho ocupa um lugar central na 
vida de Paulo. Foi trabalhando, pelo seu 
sustento, que ele se tornou um exemplo 
vivo e que ajudava o povo das 
comunidades a perceber onde estava a 
verdadeira fonte da vida - Jesus Cristo.



DISCERNIR

•Hoje, somos nós cursilhistas, leigos 
protagonistas, vivendo a vocação à 
santidade que, em nossos trabalhos, 
nossas famílias, lazer, estudo, em todos 
os ambientes somos chamados a 
anunciar o Evangelho com fervor.



• Por fim, a exemplo de São Paulo, cada 
Cristão deve buscar a santidade segundo 
a lei de Cristo, viver a exemplo de Cristo 
Jesus (Rm5,5) em cada ambiente, com o 
testemunho de vida e com o anúncio.

DISCERNIR



DISCERNIR

• Com nossas limitações, nossas fraquezas 
mas com uma fé firme que brota do 
programa de vida, os três encontros, e 
que nos faz renovar a experiência do 
Espírito todos os dias, para com Ele, por 
Ele e Nele, sermos referência a esta 
sociedade fragilizada, onde todos olhem 
para os cursilhistas e proclamem estes 
vivem a misericórdia de Deus.



DISCERNIR

• Irmãos, com humildade caminhemos 
rumo à santidade, que buscamos por 
vocação, sempre na esperança de 
repetir: “Não sou eu que vivo, mas 
Cristo que vive em mim”. (Gl 2,20)



4.9.2  MARIA

• Maria é, para todos os que desejam trilhar o 
caminho de santificação, uma inspiração 
indispensável, pois ela, como leiga, passou 
por todas as peripécias e situações da vida, 
que aliás, são situações que todos nós, de 
forma análoga, passamos ou passaremos. 

• Portanto, somos convidados a olhar para sua 
vida e assumir a mesma atitude.



DISCERNIR

•  Maria viveu toda a sua vida na simplicidade, sem 
ter feito atos extraordinários, fez extraordinárias 
todas as ações de sua vida. 

• Maria viveu sua vocação de discípula, de mãe no 
cotidiano, sendo esposa amorosa, mãe educadora e 
presente em todas as circunstâncias de seu 
caminho. 



•Maria modelo de santidade na 
maneira pronta e fiel no acolhimento 
da Palavra de Deus, no serviço 
generoso, nas sete peregrinações de 
sua vida:

DISCERNIR



DISCERNIR

• 1) No caminho de serviço com a prima 
Isabel, ficando com ela três meses;

• 2) No caminho de Belém, vivendo na 
ternura e simplicidade silenciosa;



• 3) No caminho do Egito, na confiança, 
paciência e coragem;

• 4) No caminho Templo, nos cuidados e 
preocupações, guardando tudo em seu 
coração;

DISCERNIR



DISCERNIR

• 5) No caminho do calvário, expressando a 
solidariedade, partilhando a dor, o abandono e a 
missão salvadora do Filho.

• 6) No caminho do madrugada da ressurreição, na 
alegria e na certeza da vitória da vida e no alegre 
anúncio de que Ele reina vivo.



• 7) No caminho do Cenáculo, na vivência 
comunitária, na liderança, na oração, na 
confiança e na espera da hora de Deus.

DISCERNIR



DISCERNIR

• Realmente, Maria constitui-se num verdadeiro 
exemplo de caminho de santidade, para cada 
cristão, muito mais pela vida do que pelas palavras 
e, especialmente, pelo seu modelar testemunho em 
cada etapa de sua existência.



•Mãe Maria, roga para que busquemos o 
caminho da santificação, sem medo, sem 
reservas, sem preconceitos, mas 
sobretudo na simplicidade, na humildade 
e coragem da fé. Amém.

DISCERNIR



DISCERNIR

• Temos consciência que o pré-cursilho, o próprio 
retiro do Cursilho, nossas escolas e as PCFs deveriam 
se tornar caminhos especiais de santificação? 

• Como deveríamos viver a misericórdia no 
pré-cursilho, no próprio retiro do Cursilho, em 
nossas escolas e nas PCFs para que tornem 
caminhos especiais de santificação?

• Diante de uma sociedade líquida, onde impera a 
pós-verdade, como deveríamos viver a misericórdia?



DISCERNIR

• - Depois daquilo que vimos e discernimos, ficou 
claro que o caminho da santificação vai além dos 
templos e dos ritos? 

• Ficou claro que a santificação é um caminho 
percorrido na vida cotidiana, ou seja, no processo 
cotidiano da vida devemos ter a consciência de, em 
todas as atitudes e atos, buscar a santidade? 

• Como deveríamos buscar á santidade no cotidiano 
de nossas vidas?


