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Há quem acredite que a santidade é atributo de 
quem se dedica a fazer atos heroicos, acima do normal, 
distante da vida das pessoas. A perfeição, nesse modo de 
ver, não está no caminho, mas na chegada. Essa visão, no 
entanto, está superada e sabemos que A SANTIDADE É 
UM PROCESSO MUITO MAIS HUMANO E REAL QUE 
PODEMOS IMAGINAR.

Santidade significa crescer constantemente, 
concentrar-se no caminho evolutivo da vida, e não olhar 
apenas para o processo de chegada. É trilhar uma trajetó-
ria espelhada em Jesus Cristo e, sobretudo, estar com os 
dois pés na espiritualidade e na caridade. Ser santo, então, 
é viver na consciência que nós podemos ser melhores a 
cada dia.

A santidade é um processo que pertence a todos. 
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A SAGRADA ESCRITURA, CAMINHO
 E FORÇA DE SANTIDADE



 O primeiro passo para conquistá-la é buscar um 
profundo autoconhecimento, é olhar para si mesmo e 
encontrar as próprias fragilidades. 
 O segundo passo, que na 
verdade acontece junto com o prime-
iro, é descobrir o outro, o próximo da 
parábola do bom samaritano (cf. Lc 
10,29-37). Nesse duplo olhar, vamos 
caminhando e descobrindo que Deus 
está nessa relação – o Cristo que habita em mim também 
habita nos meus irmãos e irmãs. Assim, vamos nos tornan-
do melhores, mais confiantes, mais simples, mais fraternos. 
São Paulo, escrevendo aos Coríntios, pede-lhes: “exami-
nai-vos a vós mesmos, e vede se estais na fé; provai-vos. 
Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós” (2Cor 
13,5a). E a Segunda Carta de São Pedro nos adverte: “por 
isso mesmo, aplicai toda a diligência em juntar à vossa fé a 
virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o auto-
domínio, o autodomínio a perseverança, à perseverança a 
piedade, à piedade o amor fraterno e ao amor fraterno a 
caridade” (2Pd 1,5-7).

A santidade está na simplicidade dos pequenos 
gestos e na caridade genuína. Não importa a grandeza da 
atitude, mas sim a sinceridade e o amor envolvidos nela. 



 Ser gentil com uma pessoa, ouvir atentamente o 
próximo sem julgar e respeitar as diferenças são algumas 
das atitudes que nos colocam no caminho da santidade. 
 Lembremo-nos do hino à caridade escrito por 
Paulo: “ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conheci-
mento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que 
tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não 
tivesse caridade, nada seria” (1Cor 13,2). 
 E São Pedro também nos recorda: “antes, como é 
santo aquele vos chamou, tornai-vos também vós santos 
em todo o vosso comportamento, porque está escrito: sede 
santos, porque eu sou santo” (1Pd 1,15-16; cf. Lv 19,2).

Como cristãos, precisamos reconhecer que o 
caminho da santidade está todo em Jesus Cristo. Por con-
seguinte, olhar para ele, para seus gestos, atitudes e falas 
nos indicam uma direção a ser seguida. Assim como 
Jesus, que agiu em prol da justiça e do amor, podemos nos 
espelhar em seus atos para progredirmos nesse mesmo 
exemplo. Quanto mais próximos do coração de Cristo, 
mais progredimos em nossa santidade. Para isso, ele nos 
enviou seu Espírito de Amor, que nos inspira, nos ajuda e 
nos sustenta em nossa via para a santidade. “Tende em 
vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus” (Fl 2,5) é o apelo 
que Paulo dirige a todos nós. 



E, na Carta aos Efésios, lemos: “tornai-vos, pois, 
imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, 
assim como Cristo também vos amou e se entregou por nós a 
Deus, como oferta e sacrifício de odor suave” (Ef 5,1-2).

Portanto, busquemos a santidade, porque somente 
uma vida santa nos fará alcançar a felicidade que tanto bus-
camos nesta vida. A Palavra de Deus nos oferece o caminho 
e também nos dá a força que precisamos para corresponder 
à vocação à qual Deus nos chamou: “finalmente, irmãos, 
ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, 
amável, honroso, virtuoso ou que de qualquer modo mereça 
louvor. O que aprendestes e herdastes, o que ouvistes e 
observastes em mim, isso praticai. Então o Deus da paz esta-
rá convosco” (Fl 4,8-9). A paz que vem de Deus se realiza na 
vida do cristão como fruto de uma vida santa. Para alcançá-
la, precisamos ser humildes e estar disponíveis para acolher 
o dom divino, pois, antes de qualquer obra ou mérito nosso, a 
santidade é obra da graça divina em nossa existência huma-
na: “[Deus] nos salvou e nos chamou com vocação santa, não 
em virtude de nossas obras, mas em virtude do seu próprio 
desígnio e graça” (2Tm 1,9a).

Fonte: <https://marista.org.br/blogjesus-cristo-o-caminho-da-santidade/>.
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