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TEMA: MCC: caminho de 
santificação

• “[…] todos na Igreja, quer pertençam à 
Hierarquia quer por ela sejam 
pastoreados,

• são chamados à santidade, segundo a 
palavra do Apóstolo: «esta é a vontade 
de Deus, a vossa santificação» (1Tess. 
4,3; cfr. Ef. 1,4). 



TEMA: : MCC: caminho de 
santificação

• Esta santidade da Igreja incessantemente  
se manifesta, e deve manifestar-se, nos 
frutos da graça que o Espírito Santo 
produz nos fiéis; 



TEMA: MCC: caminho de 
santificação

• exprime-se de muitas maneiras em cada 
um daqueles que, no seu estado de vida, 
tendem à perfeição da caridade, com 
edificação do próximo; aparece dum 
modo especial na prática dos conselhos 
chamados evangélicos. 



TEMA: : MCC: caminho de 
santificação

• A prática destes conselhos, abraçada sob a 
moção do Espírito Santo por muitos cristãos,

• quer privadamente quer nas condições ou 
estados aprovados pela Igreja, leva e deve 
levar ao mundo um admirável testemunho e 
exemplo desta santidade.” (Lumen

• Gentium, 39)



TEMA: : MCC: caminho de 
santificação

•Neste ano, portanto, nos dedicaremos a 
compreender e buscar criar

• a cultura de fazer de nossa vocação, de 
nossa própria vida - um caminho

• de santificação.



TEMA: : MCC, caminho de 
santificação

• Sabemos que o termo vocação é muito 
amplo e abrangente, mas aqui desejamos 
assumi-lo como a tarefa pessoal, a vida 
de cada um

• de nós, incluindo nosso modo de ser, 
nosso modo de agir, no dia a dia, 
especialmente a  partir de nossa 
profissão e de nosso estado de vida.



TEMA: MCC, caminho de
 santificação 

•Queremos atender aqui, por vocação, o 
chamado que cada um recebeu de viver -  
o aqui e agora-, nas realidades próprias e 
concretas de sua vida cotidiana. 
Trataremos do chamado comum que 
todos nós recebemos de ser o que somos 
chamados a ser pelo nosso batismo, ou 
seja, sermos santos. 



         MCC, caminho de santificação

• A primeira pergunta que surge é: 

- mas o que entendemos por santidade?

• Respondemos através de sete 
caraterísticas, que são, ao mesmo  
tempo, exigências ou condições.



CONSISTE - 1º

• 2.1 Acolhimento da presença de Deus:

•Dai-nos, ó Deus, a graça de sempre ouvir 
vossa oferta de habitar em nós e a alegria 
de viver na vossa presença.



CONSISTE – 2º

• 2.2 Seguimento a Jesus Cristo.

•No “SIM” que damos à sua mensagem.

• Concedei-nos, ó Deus, a exemplo de 
Maria, sempre dizer sim à vossa proposta 
de amor.



CONSISTE -3º

• 2.3 Comprometimento com a mensagem 
de Jesus Cristo.

• Fazei, ó Deus, que sejamos dóceis e 
obedientes no cumprimento dos 
ensinamentos de Jesus.



CONSISTE -4º

• 2.4 Na aceitação do amor incondicional 
de Deus.

•No quanto nos deixamos amar por Ele.

• Permiti, ó Deus, que nos deixemos amar 
e envolver por vosso amor, como se 
estivéssemos em vosso colo de Pai.



CONSISTE – 5º

• 2.5 Expressar a aceitação do amor de 
Deus, amando ao próximo.

• Concedei-nos, ó Pai, que o amor para 
com nossos irmãos transcenda todo o 
tipo de egoísmo e amor próprio.



CONSISTE - 6º

• 2.6 Na aceitação da Vontade de Deus

• Fazei-nos, Senhor, atentos e prontos para 
cumprir, com alegria e amor, a Vossa 
vontade.



CONSISTE -7º

• 2.7 Na vivência da misericórdia de Deus

•Ó Deus, Pai de misericórdia, dai-nos a 
graça de criar em nós a cultura da 
misericórdia e praticá-la com alegria.



VER 

• Diante destas características da Santidade, 
somos convidados a refletir a primeira fase 
do método, o VER, para tornar presente o 
que constatamos a respeito da vocação e 
santificação, e utilizaremos como fonte a 
Exortação Apostólica Alegrai-vos e Exultai do 
Papa Francisco.



TEMA
Mas a santidade é possível?

• Após o Concílio Vaticano II, a Igreja nos 
apresentou um modelo de santidade, o 
qual somos chamados a buscar de forma 
intensa e incessante.

• É bem verdade que, ao longo da história, 
nossa compreensão reduziu-se a um 
modelo de santidade visto como um 
privilégio para poucas pessoas.



TEMA: VER

• Mas hoje precisamos enfatizar o conceito onde 
todos somos chamados à santidade e, para o 
cristão, ela é uma exigência, um caminho 
obrigatório na vida.

• Outra questão é que a santidade não pode ser 
um ideal meramente teórico, fora do alcance.

• E o caminhar rumo à santidade não pode ser 
abstrato. Precisa, sim, ser um programa de vida. 



TEMA: VER

• “A santidade não como ideal teórico, 
mas como caminho a percorrer no fiel 
seguimento de Cristo, é uma exigência 
extremamente urgente no nosso 
tempo”. (6)



TEMA: VER

• João Paulo II, na Exortação Apostólica 
Christifidelis Laici (1988), afirma que a 
dignidade dos cristãos leigos e leigas é 
revelada quando assumem a vocação que 
é,  para todos, à santidade. 

•O Santo é o testemunho mais esplêndido 
da dignidade conferida ao discípulo de 
Cristo.



• e, neste caminho de santidade, temos o 
Espírito, que santificou a natureza 
humana de Jesus, no seio virginal de 
Maria (Lc 1, 35), e é o mesmo Espírito 
que habita e atua na Igreja para lhe 
comunicar a santidade do Filho de Deus, 
feito homem. (CL, 16)

TEMA: VER



• Em especial, para os leigos e leigas, viver 
a vocação à santidade comporta viver, 
segundo o Espírito Santo, nas realidades 
temporais e nas atividades do mundo. 

• A santidade é alcançada na normal vida 
profissional e social. 

TEMA: VER



• Portanto, leigos e leigas, olhem para as 
atividades da vida cotidiana como uma 
ocasião de união com Deus. 

• E onde vivem e buscam a santidade, 
cumprindo a vontade de Deus no serviço 
aos demais homens, levando-os à 
comunhão com Deus, em Cristo Jesus.

TEMA: VER



• Esta é uma obrigação exigente, mas a ela 
não se pode renunciar. Ela é componente 
essencial e inseparável da vida batismal 
e, por conseguinte, elemento 
constitutivo da sua dignidade.

TEMA: VER



•1. Vemos que o Espírito Santo 
derrama Santidade, por toda a parte, 
no santo povo fiel de Deus, para que este o 
conhecesse e o servisse santamente. 

•A santidade necessita de serviço em 
comunidade. (GE, 6)

TEMA: VER



•2. Vemos que a santidade é o rosto 
mais belo da Igreja. (GE, 9).

•3. Vemos que fora da Igreja Católica 
pode haver santidade e há: mas, mesmo 
fora da Igreja Católica e em áreas muito diferentes, 
o Espírito Santo suscita «sinais da sua presença, que 
ajudam os próprios discípulos de Cristo».(GE, 9)

TEMA: VER



• 4. Vemos o Senhor chamar à santidade 
cada um de nós, chamada que dirige 
também a ti: “Sede santos, porque Eu sou santo”. 
(Lv 11, 45; 1Pd 1, 16). 

• O Concílio Vaticano II salientou vigorosamente: 
«Munidos de tantos e tão grandes meios de salvação, 
todos os fiéis, seja qual for a sua condição ou estado, 
são chamados, pelo Senhor, à perfeição do Pai, cada um 
por seu caminho». (GE, 10)

TEMA: VER



•5. Vemos que existem caminhos 
diferentes à santidade. «Cada um por 
seu caminho», diz o Concílio. 

• Por isso, uma pessoa não deve desanimar, quando 
contempla modelos de santidade que parecem 
inatingíveis.

TEMA: VER



TEMA: Ver

•6. Vemos que somos chamados a ser 
testemunhas. 

• Mas há muitas formas existenciais de testemunho. 

• Pois a vida divina comunica-se «a uns de uma 
maneira e a outros de outra». (GE,11)



•7. Vemos que a santidade deveria 
entusiasmar e animar cada um a 
dar o melhor de si mesmo, para 

crescer rumo àquele projeto, único e irrepetível, 
que Deus quis, desde toda a eternidade, para essa 
pessoa:

• - “Antes de te haver formado no ventre materno, 
Eu já te conhecia; antes que saísses do seio de tua 
Mãe, Eu te consagrei” (Jr 1, 5), (GE,13).

TEMA: VER



•8. Vemos que, para ser santo, não é 
necessário ser bispo, sacerdote, 
religiosa ou religioso. 

TEMA: VER



TEM: VER

•Muitas vezes somos tentados a pensar 
que a santidade esteja reservada apenas 
àqueles que têm possibilidade de se 
afastar das ocupações comuns para 
dedicar muito tempo à oração. 

•Não é assim.



• 9. Vemos todos sendo chamados a ser 
santos, vivendo com amor e oferecendo 
o próprio testemunho nas ocupações de 
cada dia, onde cada um se encontra. 

TEMA: VER



• És uma consagrada ou um consagrado? 
Sê santo, vivendo com alegria a tua 
doação. 
• Estás casado?   - Sê santo, amando e 

cuidando do teu marido ou da tua 
esposa, como Cristo fez com a Igreja. És 
um trabalhador? Sê santo, cumprindo 
com honestidade e competência o teu 
trabalho ao serviço dos irmãos. 

TEMA: VER



• És progenitor, avó ou avô? Sê santo, 
ensinando com paciência as crianças a 
seguirem Jesus.

• Estás investido em autoridade? 

• Sê santo, lutando pelo bem comum e 
renunciando aos teus interesses 
pessoais.(GE,14)

TEMA: VER



•10. Vemos que a Igreja santa é 
formada por pecadores, mas nela 
encontrarás tudo o que precisas para 
crescer rumo à santidade.

TEMA: VER



• 11. Vemos a santidade como um caminho 
para o qual o Senhor te chama, e ao 
percorrê-lo, com pequenos gestos, ela irá 
crescendo. 
• Por exemplo, uma senhora vai ao 

mercado fazer as compras, encontra uma 
vizinha, começam a falar e… surgem as 
críticas. 

TEMA: VER



•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. 

TEMA: VER



• 12. Vemos que a vida, às vezes, 
apresenta desafios maiores e, através 
deles, o Senhor convida-nos a novas 
conversões que permitam à sua graça 
manifestar-se melhor em nossa 
existência, «para nos fazer participantes 
da sua santidade» (Hb 12,10). 

TEMA: VER



TEMA: VER

•13. Vemos que não se pode conceber 
Cristo sem o Reino que Ele veio 
trazer. 



TEMA: VER

• 14. Vemos que a missão de cada, deve 
ser concebida como caminho de 
santidade, e isto é inseparável do Reino 
de Deus. 



TEMA: VER

•15. Vemos que não é saudável amar o 
silêncio e se esquivar do encontro 
com o outro, desejar o repouso e rejeitar a 
atividade, buscar a oração e menosprezar o 
serviço. 



TEMA: VER

•16. Vemos que todos os momentos 
serão degraus no nosso caminho de 
santificação.



TEMA: VER

•17. Vemos que cada cristão, quanto 
mais se santifica, tanto mais fecundo 
se torna para o mundo. 



TEEM: VER

• 18. Vemos que somos chamados a viver a 
contemplação mesmo no meio da ação, e 
santificamo-nos no exercício responsável 
e generoso da nossa missão.(GE, 26)



TEMA: VER

•19. Vemos que 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». (GE,34)



TEMA: VER

•20. Vemos dois inimigos da 
santidade, ou duas falsificações da 
santidade, que poderiam 
extraviar-nos: o gnosticismo e o 
pelagianismo. (GE,35)



TEMA: VER

•21. Vemos que os santos evitam pôr a 
confiança nas suas ações: “Ao anoitecer 
desta vida, aparecerei diante de Vós com as mãos 
vazias, pois não Vos peço, Senhor, que conteis as 
minhas obras.

• Todas as nossas justiças têm manchas aos vossos 
olhos”.(GE,54)



TEMA: VER

•22. Vemos ser esta uma das grandes 

convicções definitivamente 
adquiridas pela Igreja, e está 
tão claramente expressa na 
Palavra de Deus que fica fora 
de qualquer discussão.



TEMA: VER

•23. Vemos que, só a partir do dom de 
Deus, livremente acolhido e humildemente 
recebido, é que podemos cooperar com os 
nossos esforços para nos deixar transformar 
cada vez mais. 

• A primeira coisa é pertencer a Deus. 



TEMA: VER

•24. Vemos que ainda há cristãos que 
insistem em seguir outro caminho:



TEMA: VER

• 25. Vemos que  alguns cristãos gastam as 
suas energias e o seu tempo, em vez de 
se deixarem guiar pelo Espírito Santo no 
caminho do amor, apaixonarem-se por 
comunicar a beleza e a alegria do 
Evangelho e procurarem os afastados.



Perguntas

•Quais os conceitos mais comuns de 
santidade existentes que perpassam 
nossa comunidade?

•O Cursilho, em seus três tempos, está 
sendo sinal de misericórdia e assim tem 
sido caminho de santidade?


