
Exortação Apostólica GAUDETE ET EXSULTATE do Santo Padre FRANCISCO 

SOBRE O CHAMAMENTO À SANTIDADE NO MUNDO ATUAL 

 

«Amai-vos uns aos outros como Eu vos amei»! 

“No meio da densa selva de preceitos e prescrições, Jesus abre uma brecha que permite 
vislumbrar dois rostos: o do Pai e o do irmão. Não nos dá mais duas fórmulas ou dois 

preceitos; entrega-nos dois rostos, ou melhor, um só: o de Deus que se reflete em muitos, 
porque em cada irmão está presente a própria imagem de Deus.” 

 

1. O Senhor pede tudo e, em troca, oferece a vida verdadeira, a felicidade para a qual fomos 
criados. Quer-nos santos e espera que não nos resignemos com uma vida medíocre, 
superficial e indecisa.  

 

Os santos que nos encorajam e acompanham 

4. Os santos, que já chegaram à presença de Deus, mantêm connosco laços de amor e 
comunhão. «Os numerosos santos de Deus protegem-me, amparam-me e guiam-me». 

7. Nesta constância de continuar a caminhar dia após dia, vejo a santidade da Igreja 
militante. Esta é muitas vezes a santidade «ao pé da porta», daqueles que vivem perto de 
nós e são um reflexo da presença de Deus, ou – por outras palavras – da «classe média da 
santidade». 

9. A santidade é o rosto mais belo da Igreja. Mas, mesmo fora da Igreja Católica e em áreas 
muito diferentes, o Espírito suscita «sinais da sua presença, que ajudam os próprios 
discípulos de Cristo». 

 

O Senhor chama 

13. Isto 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 ele: 
«antes de te haver formado no ventre materno, Eu já te conhecia; antes que saísses do seio 
de tua mãe, Eu te consagrei» (Jer 1, 5). 

 

A ti também 

16. Esta santidade, a que o Senhor te chama, irá crescendo com pequenos gestos.  

17. Quando estava na prisão, o Cardeal Francisco Xavier Nguyen van Thuan renunciou a 
desgastar-se com a ânsia da sua libertação. A sua decisão foi «viver o momento presente, 
cumulando-o de amor»; eis o modo como a concretizava: «aproveito as ocasiões que vão 
surgindo cada dia para realizar ações ordinárias de maneira extraordinária». 

18. «Amar assim não é fácil, porque muitas vezes somos tão frágeis; mas, precisamente para 
podermos amar como Ele nos amou, Cristo partilha connosco a sua própria vida ressuscitada. 
Desta forma, a nossa vida demonstra o seu poder em ação, inclusive no meio da fragilidade 
humana». 
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A tua missão em Cristo 

20. No fundo, a santidade é viver em união com Ele os mistérios da sua vida. «Tudo o que 
Cristo viveu, Ele próprio faz com que o possamos viver n’Ele e Ele vivê-lo em nós». 

21. É Cristo que ama em nós. «A medida da santidade é dada pela estatura que Cristo alcança 
em nós, desde quando, com a força do Espírito Santo, modelamos toda a nossa vida sobre a 
Sua». 

 

A atividade que santifica 

25. Dado que não se pode conceber Cristo sem o Reino que Ele veio trazer, também a tua 
missão é inseparável da construção do Reino. 

27. Às vezes, somos tentados a relegar para posição secundária a dedicação pastoral e o 
compromisso no mundo, como se fossem «distrações» no caminho da santificação e da paz 
interior. Esquecemo-nos disto: «não é que a vida tenha uma missão, mas a vida é uma 
missão». 

29. Isto não implica menosprezar os momentos de quietude, solidão e silêncio diante de 
Deus. Precisamos de deter a corrida febril para recuperar um espaço pessoal, às vezes 
doloroso mas sempre fecundo, onde se realize o diálogo sincero com Deus. 

 

Capítulo III | À LUZ DO MESTRE 

 

63. Jesus explicou, com toda a simplicidade, o que é ser santo; fê-lo quando nos deixou as 
bem-aventuranças. Estas são como que o bilhete de identidade do cristão. Assim, se um de 
nós se questionar sobre «como fazer para chegar a ser um bom cristão», a resposta é 
simples: é necessário fazer – cada qual a seu modo – aquilo que Jesus disse no sermão das 
bem-aventuranças. Nelas está delineado o rosto do Mestre, que somos chamados a deixar 
transparecer no dia-a-dia da nossa vida. 

 

Contracorrente 

65. As bem-aventuranças não são, absolutamente, um compromisso leve ou superficial; pelo 
contrário, só as podemos viver se o Espírito Santo nos permear com toda a sua força e nos 
libertar da fraqueza do egoísmo, da preguiça, do orgulho. 

66. Permitamos-Lhe que nos fustigue com as suas palavras, que nos desafie, que nos chame 
a uma mudança real de vida. Caso contrário, a santidade não passará de palavras.  

 

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

67. O Evangelho convida-nos a ver onde colocamos a segurança da nossa vida.  
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68. Quando o coração se sente rico, fica tão satisfeito de si mesmo que não tem espaço para 
a Palavra de Deus, para amar os irmãos, nem para gozar das coisas mais importantes da vida. 
69. Esta pobreza de espírito está intimamente ligada à «santa indiferença». 

70. Lucas não fala simplesmente de ser «pobre», convidando-nos assim a uma vida também 
austera e essencial. Ser pobre no coração: isto é santidade. 

 

«Felizes os mansos, porque possuirão a terra» 

72. Se vivemos tensos, arrogantes diante dos outros, acabamos cansados e exaustos. Mas, 
quando olhamos os seus limites e defeitos com ternura e mansidão, sem nos sentirmos 
superiores, podemos dar-lhes uma mão e evitamos de gastar energias em lamentações 
inúteis.  

Reagir com humilde mansidão: isto é santidade. 

 

«Felizes os que choram, porque serão consolados» 

75. O mundo propõe-nos o contrário: o entretenimento, o prazer, a distração, o 
divertimento. O mundo não quer chorar: prefere ignorar as situações dolorosas, cobri-las, 
escondê-las.  

76. A pessoa que, vendo as coisas como realmente estão, se deixa trespassar pela aflição e 
chora no seu coração, é capaz de alcançar as profundezas da vida e ser autenticamente feliz. 
Assim pode ter a coragem de compartilhar o sofrimento alheio, e deixa de fugir das situações 
dolorosas.  

Saber chorar com os outros: isto é santidade. 

 

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

77. «Fome e sede» são experiências muito intensas. Há pessoas que, com esta mesma 
intensidade, aspiram pela justiça e buscam-na com um desejo assim forte.  

79. Esta justiça começa por se tornar realidade na vida de cada um, sendo justo nas próprias 
decisões, e depois manifesta-se na busca da justiça para os pobres e vulneráveis.  

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

 

«Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia» 

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

82. É necessário pensar que todos nós somos uma multidão de perdoados. Todos nós fomos 
olhados com compaixão divina. Olhar e agir com misericórdia: isto é santidade. 

 

«Felizes os puros de coração, porque verão a Deus» 
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83. 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. 

85. O Senhor espera uma dedicação ao irmão que brote do coração, pois «ainda que eu 
distribua todos os meus bens e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, 
de nada me vale» (1 Cor 13, 3). Manter o coração limpo de tudo o que mancha o amor: isto 
é santidade. 

 

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

87. Da nossa parte, é muito comum sermos causa de conflitos ou, pelo menos, de 
incompreensões. O mundo das murmurações, feito por pessoas que se dedicam a criticar e 
destruir, não constrói a paz.  

89. Não é fácil construir esta paz evangélica que não exclui ninguém; antes, integra mesmo 
aqueles que são um pouco estranhos, as pessoas difíceis e complicadas. Trata-se de ser 
artesãos da paz, porque construir a paz é uma arte que requer serenidade, criatividade, 
sensibilidade e destreza. 

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» 

90. O próprio Jesus sublinha que este caminho vai contracorrente, a ponto de nos 
transformar em pessoas que questionam a sociedade com a sua vida, pessoas que 
incomodam. Se não queremos afundar numa obscura mediocridade, não pretendamos uma 
vida cómoda, porque, «quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la» (Mt 16, 25). 

Abraçar diariamente o caminho do Evangelho mesmo que nos acarrete problemas: isto é 
santidade. 

 

Capítulo IV | ALGUMAS CARATERÍSTICAS  

DA SANTIDADE NO MUNDO ATUAL 

 

110. Neste grande quadro da santidade das bem-aventuranças, gostaria de recolher algumas 
caraterísticas ou traços espirituais que, a meu ver, são indispensáveis para compreender o 
estilo de vida a que o Senhor nos chama. 

111. São cinco grandes manifestações do amor a Deus e ao próximo, que considero 
particularmente importantes devido a alguns riscos e limites da cultura de hoje.  

 

Suportação, paciência e mansidão 

112. A primeira destas grandes caraterísticas é permanecer centrado, firme em Deus que 
ama e sustenta. É a fidelidade do amor, pois quem se apoia em Deus também pode ser fiel 
aos irmãos, não os abandonando nos momentos difíceis, nem se deixando levar pela própria 
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ansiedade, mas mantendo-se ao lado dos outros mesmo quando isso não lhe proporcione 
qualquer satisfação imediata. 

113. São Paulo convidava os cristãos de Roma a não deixar-se vencer pelo mal, mas vencer 
o mal com o bem. 

117. São João da Cruz: «alegrando-te com o bem dos outros como se fosse teu e procurando 
sinceramente que estes sejam preferidos a ti em todas as coisas, assim vencerás o mal com 
o bem, afastarás o demónio para longe e alegrarás o coração.  

118. A humildade só se pode enraizar no coração através das humilhações. Sem elas, não há 
humildade nem santidade. 

121. Esta atitude pressupõe um coração pacificado por Cristo, liberto daquela agressividade 
que brota dum «ego» demasiado grande. A própria pacificação, que a graça realiza, permite-
nos manter uma segurança interior e aguentar, perseverar no bem «ainda que atravesse 
vales tenebrosos» (Sal 23/22, 4). 

 

Alegria e sentido de humor 

122. 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. Pois quem ama sempre se alegra na 
união com o amado. Daí que a consequência da caridade seja a alegria».  

126. Normalmente a alegria cristã é acompanhada pelo sentido do humor (cf. São Filipe 
Néri). É tanto o que recebemos do Senhor «para nosso usufruto» (1 Tm 6, 17), que às vezes 
a tristeza tem a ver com a ingratidão, com estar tão fechados em nós mesmos que nos 
tornamos incapazes de reconhecer os dons de Deus.  

128. O amor fraterno multiplica a nossa capacidade de alegria, porque nos torna capazes de 
rejubilar com o bem dos outros: «alegrai-vos com os que se alegram» (Rm 12, 15). Ao 
contrário, «concentrando-nos sobretudo nas nossas próprias necessidades, condenamo-nos 
a viver com pouca alegria». 

 

Ousadia e ardor 

129. Ousadia, entusiasmo, falar com liberdade, 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. Somos frágeis, mas portadores 
dum tesouro que nos faz grandes e pode tornar melhores e mais felizes aqueles que o 
recebem. 

135. Deus é sempre novidade, que nos impele a partir sem cessar e a mover-nos para ir mais 
além do conhecido, rumo às periferias e aos confins. 

 

Em comunidade 

140. É muito difícil lutar contra a própria concupiscência e contra as ciladas e tentações do 
demónio e do mundo egoísta, se estivermos isolados. A sedução com que nos bombardeiam 
é tal que, se estivermos demasiado sozinhos, facilmente perdemos o sentido da realidade, a 
clareza interior, e sucumbimos. 
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141. A santificação é um caminho comunitário. Viver e trabalhar com outros é, sem dúvida, 
um caminho de crescimento espiritual.  

144. Lembremo-nos como Jesus convidava os seus discípulos a prestarem atenção aos 
detalhes. 

145. A comunidade, que guarda os pequenos detalhes do amor e na qual os membros 
cuidam uns dos outros e formam um espaço aberto e evangelizador, é lugar da presença do 
Ressuscitado que a vai santificando segundo o projeto do Pai.  

 

Em oração constante 

147. O santo é uma pessoa com espírito orante, que tem necessidade de comunicar com 
Deus. É alguém que suspira por Deus, sai de si erguendo louvores e alarga os seus confins na 
contemplação do Senhor. 

148. São João da Cruz recomendava que se procurasse «andar sempre na presença de Deus. 
No fundo, é o desejo de Deus, que não pode deixar de se manifestar dalguma maneira no 
meio da nossa vida diária. 

149. São necessários também alguns tempos dedicados só a Deus, na solidão com Ele. Para 
Santa Teresa de Ávila, a oração é «uma relação íntima de amizade, permanecendo muitas 
vezes a sós com Quem sabemos que nos ama».  

151. Recordemos que «é a contemplação da face de Jesus morto e ressuscitado que 
recompõe a nossa humanidade, incluindo a que está fragmentada pelas canseiras da vida ou 
marcada pelo pecado. Não devemos domesticar o poder da face de Cristo».  

152. Peço, porém, que não se entenda o silêncio orante como uma evasão que nega o mundo 
que nos rodeia.  

153. Nem a própria história desaparece. A oração, precisamente porque se alimenta do dom 
de Deus que se derrama na nossa vida, deveria ser sempre rica de memória. Contempla a 
tua história quando rezas e, nela, encontrarás tanta misericórdia.  

154. A súplica é expressão do coração que confia em Deus, pois sabe que sozinho não 
consegue. É um ato de confiança em Deus e, ao mesmo tempo, uma expressão de amor ao 
próximo.  

155. Se verdadeiramente reconhecemos que Deus existe, não podemos deixar de O adorar. 
Beato Carlos Foucauld: «Logo que acreditei que Deus existia, compreendi que só podia viver 
para Ele». 

156. A leitura orante da Palavra de Deus consente de nos determos a escutar o Mestre 
fazendo da sua palavra farol para os nossos passos.  

157. O encontro com Jesus nas Escrituras conduz-nos à Eucaristia, onde essa mesma Palavra 
atinge a sua máxima eficácia, renovamos a nossa aliança com Ele e consentimos-Lhe que 
realize cada vez mais a sua obra transformadora. 

 

Capítulo V | LUTA, VIGILÂNCIA E DISCERNIMENTO 
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158. A vida cristã é uma luta permanente. Requer-se força e coragem para resistir às 
tentações do demónio e anunciar o Evangelho. 

 

A luta e a vigilância 

159. Não se trata apenas de uma luta contra o mundo e a mentalidade mundana, que nos 
engana, atordoa e torna medíocres sem empenhamento e sem alegria. Nem se reduz a uma 
luta contra a própria fragilidade e as próprias inclinações (cada um tem a sua: para a 
preguiça, a luxúria, a inveja, os ciúmes, etc.). Mas é também uma luta constante contra o 
demónio, que é o príncipe do mal. 

 

Algo mais do que um mito 

160. Jesus ensinou-nos a pedir cada dia esta libertação para que o seu poder não nos domine. 

161. Então, não pensemos que seja um mito, uma representação, um símbolo, uma figura 
ou uma ideia. Este engano leva-nos a diminuir a vigilância, a descuidar-nos e a ficar mais 
expostos. O demónio não precisa de nos possuir. Envenena-nos com o ódio, a tristeza, a 
inveja, os vícios. E assim, enquanto abrandamos a vigilância, ele aproveita para destruir a 
nossa vida, as nossas famílias e as nossas comunidades, porque, «como um leão a rugir, anda 
a rondar-vos, procurando a quem devorar» (1 Ped 5, 8). 

 

Despertos e confiantes 

162. A Palavra de Deus convida-nos, explicitamente, a resistir «contra as maquinações do 
diabo» (Ef 6, 11) e a «apagar todas as setas incendiadas do maligno» (Ef 6, 16). Para a luta, 
temos as armas poderosas que o Senhor nos dá: 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. Se nos 
descuidarmos, facilmente nos seduzirão as falsas promessas do mal.  

163. Neste caminho, o progresso no bem, o amadurecimento espiritual e o crescimento do 
amor são o melhor contrapeso ao mal. Ninguém resiste, se escolhe arrastar-se em ponto 
morto, se se contenta com pouco, se deixa de sonhar com a oferta de maior dedicação ao 
Senhor; e, menos ainda, se cai num sentido de derrota, porque «quem começa sem 
confiança, perdeu de antemão metade da batalha e enterra os seus talentos. 

 

A corrupção espiritual 

164. O caminho da santidade exige que permaneçamos vigilantes. Pois, quem não se dá 
conta de cometer faltas graves contra a Lei de Deus, pode deixar-se cair numa espécie de 
entorpecimento ou sonolência.  

165. A corrupção espiritual é pior que a queda dum pecador, porque trata-se duma cegueira 
cómoda e autossuficiente, em que tudo acaba por parecer lícito: o engano, a calúnia, o 
egoísmo e muitas formas subtis de autorreferencialidade. 
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O discernimento 

166. Como é possível saber se algo vem do Espírito Santo ou se deriva do espírito do mundo 
e do espírito maligno? A única forma é o discernimento. Se o pedirmos com confiança ao 
Espírito Santo e, ao mesmo tempo, nos esforçarmos por cultivá-lo com a oração, a reflexão, 
a leitura e o bom conselho, poderemos certamente crescer nesta capacidade espiritual. 

 

Uma necessidade imperiosa 

167. Hoje em dia, tornou-se particularmente necessária a capacidade de discernimento, 
porque a vida atual oferece enormes possibilidades de ação e distração, sendo-nos 
apresentadas pelo mundo como se fossem todas válidas e boas. 

 

Sempre à luz do Senhor 

169. O discernimento não é necessário apenas em momentos extraordinários. Por isso, peço 
a todos os cristãos que não deixem de fazer cada dia, em diálogo com o Senhor que nos ama, 
um sincero exame de consciência. Ao mesmo tempo, o discernimento leva-nos a reconhecer 
os meios concretos que o Senhor predispõe, no seu misterioso plano de amor, para não 
ficarmos apenas pelas boas intenções. 

 

A lógica do dom e da cruz 

174. Condição essencial para avançar no discernimento é educar-se para a paciência de Deus 
e os seus tempos, que nunca são os nossos. Faz-se discernimento, não para descobrir que 
mais proveito podemos tirar desta vida, mas para reconhecer como podemos cumprir 
melhor a missão que nos foi confiada no Batismo, e isto implica estar disposto a fazer 
renúncias até dar tudo. Com efeito, a felicidade é paradoxal, proporcionando-nos as 
melhores experiências quando aceitamos aquela lógica misteriosa que não é deste mundo, 
mas «é a nossa lógica», como dizia São Boaventura, referindo-se à cruz. Quando uma pessoa 
assume esta dinâmica, não deixa anestesiar a sua consciência e abre-se generosamente ao 
discernimento. 

175. Em todos os aspetos da existência, podemos continuar a crescer e dar algo mais a Deus, 
mesmo naqueles em que experimentamos as dificuldades mais fortes. Aquele que pede 
tudo, também dá tudo, e não quer entrar em nós para mutilar ou enfraquecer, mas para 
levar à perfeição.  

176. Desejo coroar estas reflexões com a figura de Maria, porque Ela viveu como ninguém 
as bem-aventuranças de Jesus. Aquela que nos mostra o caminho da santidade e nos 
acompanha. Conversar com Ela consola-nos, liberta-nos, santifica-nos. A Mãe não necessita 
de muitas palavras. É suficiente sussurrar uma vez e outra: «Ave Maria...». 

177. 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. 


