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Exortação Apostólica do Santo Padre FRANCISCO

SOBRE O CHAMAMENTO À SANTIDADE
NO MUNDO ATUAL



O Senhor pede tudo
e, em troca, oferece a vida 
verdadeira, a felicidade 
para a qual fomos criados 



Capítulo 1 |

A CHAMADA
À SANTIDADE



Os santos
que nos encorajam
e acompanham
mantêm connosco laços 
de amor e comunhão



Os santos 
ao pé da porta
A santidade é o rosto
mais belo da Igreja



O Senhor chama
crescer rumo àquele 
projeto, único e irrepetível, 
que Deus quis, desde toda 
a eternidade, para ele



A ti também
«viver o momento 
presente,
cumulando-o de amor»



A tua missão em Cristo
É Cristo
que ama em nós



A atividade
que santifica
a tua missão é inseparável 
da construção do Reino



A atividade
que santifica
«não é que a vida tenha 
uma missão,
mas a vida é uma missão»



Capítulo 3 |

À LUZ DO MESTRE



O bilhete de identidade 
do cristão



Contracorrente
mudança real de vida



«Felizes os pobres
em espírito, porque deles
é o Reino do Céu»
ver onde colocamos a 
segurança da nossa vida



«Felizes os pobres
em espírito, porque deles 
é o Reino do Céu»
Ser pobre no coração: isto 
é santidade



«Felizes os mansos, 
porque possuirão a terra»
quando olhamos
os seus limites e defeitos
com ternura e mansidão



«Felizes os mansos, 
porque possuirão a terra»
reagir com humilde 
mansidão: isto é santidade



«Felizes os que choram, 
porque serão consolados»
a coragem de partilhar
o sofrimento alheio
Saber chorar com os 
outros: isto é santidade



«Felizes os que têm fome 
e sede de justiça, porque 
serão saciados»
aspiram pela justiça
e buscam-na
com um desejo assim forte



«Felizes os que têm fome 
e sede de justiça, porque 
serão saciados»
Buscar a justiça com fome 
e sede: isto é santidade.



«Felizes os misericordiosos, 
porque alcançarão 
misericórdia»
dar, ajudar, servir os outros,
mas também perdoar, 
compreender.



«Felizes os misericordiosos, 
porque alcançarão 
misericórdia»
Olhar e agir com 
misericórdia:
isto é santidade.



«Felizes os puros
de coração,
porque verão a Deus»
dedicação ao irmão
que brote do coração



«Felizes os puros de 
coração,
porque verão a Deus»
Manter o coração limpo
de tudo o que mancha
o amor: isto é santidade



«Felizes os pacificadores, 
porque serão chamados 
filhos de Deus»
artesãos da paz,
serenidade, criatividade, 
sensibilidade e destreza



«Felizes os pacificadores, 
porque serão chamados 
filhos de Deus»
Semear a paz ao nosso 
redor: isto é santidade



«Felizes os que sofrem 
perseguição por causa
da justiça, porque deles
é o Reino do Céu»
este caminho
vai contracorrente



«Felizes os que sofrem 
perseguição por causa
da justiça, porque deles
é o Reino do Céu»
abraçar diariamente
o Evangelho: isto é santidade



Capítulo 4 |

ALGUMAS 
CARATERÍSTICAS 
DA SANTIDADE
NO MUNDO ATUAL



Cinco grandes 
manifestações
do amor a Deus
e ao próximo



Suportação,
paciência e mansidão
permanecer centrado, 
firme em Deus
que ama e sustenta



Suportação,
paciência e mansidão
vencer o mal
com o bem



Alegria e sentido
de humor
espírito positivo
e rico de esperança



Alegria e sentido
de humor
O amor fraterno
multiplica a nossa 
capacidade de alegria



Ousadia e ardor
Ousadia, entusiasmo,
falar com liberdade,
ardor apostólico



Ousadia e ardor
Deus impele a partir
sem cessar
e a mover-nos para ir
mais além do conhecido



Em comunidade
Viver e trabalhar
com outros é, sem dúvida,
um caminho
de crescimento espiritual



Em comunidade
que guarda os pequenos 
detalhes do amor



Em oração constante
andar sempre
na presença de Deus



Em oração constante
a oração é «uma relação 
íntima de amizade



Em oração constante
Contempla a tua 
história quando rezas



Capítulo V |

LUTA, VIGILÂNCIA
E DISCERNIMENTO



A vida cristã
é uma luta permanente



A luta e a vigilância
luta contra o mundo
e a mentalidade mundana



A luta e a vigilância
luta contra
a própria fragilidade 



A luta e a vigilância
uma luta constante 
contra o demónio



Algo mais
do que um mito
Este engano leva-nos
a diminuir a vigilância



Algo mais
do que um mito
Envenena-nos com o ódio, 
a tristeza, a inveja,
os vícios



Despertos e confiantes
temos as armas poderosas 
que o Senhor nos dá



Despertos e confiantes
o progresso no bem,
o amadurecimento 
espiritual e o crescimento 
do amor são o melhor 
contrapeso ao mal



A corrupção espiritual
cegueira cómoda
e autossuficiente



O discernimento
pedir com confiança
ao Espírito Santo
e, ao mesmo tempo,
esforçar por cultivá-lo



Uma necessidade 
imperiosa
a vida atual oferece 
enormes possibilidades
de ação e distração



Sempre à luz do Senhor
sincero exame
de consciência



Sempre à luz do Senhor
meios concretos
que o Senhor predispõe



A lógica do dom e da cruz
Aquele que pede tudo, 
também dá tudo



A lógica do dom e da cruz
Maria, aquela que nos 
mostra o caminho
da santidade
e nos acompanha
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