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ALEGRAI-VOS E EXULTAI 

Exortação do Papa Francisco sobre a chamada à santidade no 

mundo atual 

 

A CHAMADA À SANTIDADE 

 

1. “Alegrai-vos e exultai”(Mt 5,12) diz Jesus a quantos são perseguidos 

ou humilhados por causa d’Ele. O Senhor quer que sejamos santos e 

espera que não nos conformemos com uma vida medíocre, superficial e 

indecisa. 

2. O meu objetivo é humilde: fazer ressoar mais uma vez a chamada à 

santidade, procurando encarná-la no contexto atual. 

 

CAPÍTULO PRIMEIRO:  A CHAMADA À SANTIDADE 

OS SANTOS QUE NOS ENCORAJAM E ACOMPANHAM 

 

4. Os santos, que já chegaram à presença de Deus, mantêm conosco 

laços de amor e comunhão. 

 

Os santos ao pé da porta 

 

6. Não pensemos apenas em quantos já estão beatificados ou 

canonizados. Deus quis entrar numa dinâmica popular, na dinâmica 

dum povo. 

7. Gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus  «ao pé da 

porta»; «classe média da santidade». 

O Senhor chama 

11. Não desanimar, quando contempla modelos de santidade que lhe 

parecem inatingíveis. 

A ti também 

14. 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. 

15. Na Igreja, santa e formada por pecadores, encontrarás tudo o que 
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precisas para crescer rumo à santidade. 

A tua missão em Cristo 

19. Cada santo é uma missão; é um projeto do Pai que visa refletir e 

encarnar, num momento determinado da história, um aspeto do 

Evangelho. 

A atividade que santifica 

26. Não é saudável amar o silêncio e esquivar o encontro com o outro, 

desejar o repouso e rejeitar a atividade, buscar a oração e menosprezar 

o serviço. 

29. Isto não implica menosprezar os momentos de quietude, solidão e 

silêncio diante de Deus. 

Mais vivos, mais humanos 

32. Não tenhas medo da santidade. Não te tirará forças, nem vida nem 

alegria. Muito pelo contrário, porque chegarás a ser o que o Pai pensou 

quando te criou. 

34. Não tenhas medo de te deixares guiar pelo Espírito Santo. 

Capítulo II   DOIS INIMIGOS SUBTIS DA SANTIDADE  

O gnosticismo atual 

38. Há uma vaidosa superficialidade: muito movimento à superfície da 

mente, mas não se move nem se comove a profundidade do 

pensamento. 

39. Pretendem reduzir o ensinamento de Jesus a uma lógica fria e dura 

que procura dominar tudo. 

42. Mesmo quando a vida de alguém tiver sido um desastre, mesmo 

que o vejamos destruído pelos vícios ou dependências, Deus está 

presente na sua vida. 
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45. São João Paulo II advertia contra a tentação de cultivarem «um 

certo sentimento de superioridade relativamente aos outros fiéis». 

O pelagianismo atual 

49. Quando alguns deles se dirigem aos frágeis, dizendo-lhes que se 

pode tudo com a graça de Deus, basicamente costumam transmitir a 

ideia de que tudo se pode com a vontade humana. 

52. A Igreja ensinou repetidamente que não somos justificados pelas 

nossas obras ou pelos nossos esforços, mas pela graça do Senhor que 

toma a iniciativa. 

58. Muitas vezes a vida da Igreja transforma-se numa peça de museu 

ou numa propriedade de poucos. 

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. 

Contracorrente 

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

69. Esta pobreza de espírito está intimamente ligada à «santa 

indiferença» proposta por Santo Inácio de Loyola, na qual alcançamos 

uma estupenda liberdade interior. 

«Felizes os mansos, porque possuirão a terra» 

72. Para Santa Teresa de Lisieux, «a caridade perfeita consiste em 

suportar os defeitos dos outros, em não se escandalizar com as suas 

fraquezas». 

«Felizes os que choram, porque serão consolados» 

75. O mundo propõe-nos o contrário: gastam-se muitas energias para 

escapar das situações onde está presente o sofrimento. 
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«Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados» 

79. A palavra «justiça» pode ser sinónimo de fidelidade à vontade de 

Deus com toda a nossa vida, mas, se lhe dermos um sentido muito 

geral, esquecemo-nos que se manifesta especialmente na justiça com 

os indefesos. 

«Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia» 

80. O Catecismo lembra-nos que esta lei se deve aplicar «a todos os 

casos», especialmente quando alguém «se vê confrontado com 

situações que tornam o juízo moral menos seguro e a decisão difícil» 

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

85. Nas intenções do coração, têm origem os desejos e as decisões 

mais profundas que efetivamente nos movem. 

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

89. Não é fácil construir esta paz evangélica que não exclui ninguém. 

«Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles 

é o Reino do Céu» 

94. As perseguições não são uma realidade do passado, hoje também 

as sofremos quer duma maneira mais subtil, através de calúnias e 

falsidades. 

A grande regra de comportamento 

95. «Tive fome e Me destes de comer, tive sede e Me destes de beber, 

era peregrino e Me recolhestes, ...........(Mt. 25, 35-36). 

98. Quando encontro uma pessoa a dormir ao relento, numa noite fria, 

posso sentir que este vulto seja um imprevisto que me detém, um 

delinquente ocioso, um obstáculo no meu caminho, um aguilhão 

molesto para a minha consciência, um problema que os políticos devem 

resolver e talvez até um monte de lixo que suja o espaço público. Ou 

então posso reagir a partir da fé e da caridade e reconhecer nele um ser 
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humano com a mesma dignidade que eu, uma criatura infinitamente 

amada pelo Pai, uma imagem de Deus, um irmão redimido por Jesus 

Cristo. Isto é ser cristão! 

100. As ideologias levam-nos a dois erros nocivos. Por um lado, o erro 

dos cristãos que separam estas exigências do Evangelho do seu 

relacionamento pessoal com o Senhor, da união interior com Ele, da 

graça. 

101. É nocivo o erro das pessoas que vivem suspeitando do 

compromisso social dos outros, considerando-o algo de superficial, 

mundano, comunista, populista. A defesa do inocente nascituro deve 

ser clara, firme e apaixonada. Mas igualmente sagrada é a vida dos 

pobres que já nasceram e se debatem na miséria.  

102. Ouve-se dizer que, face ao relativismo e aos limites do mundo 

atual, seria um tema marginal, por exemplo, a situação dos migrantes. 

Alguns católicos afirmam que é um tema secundário relativamente aos 

temas «sérios» da bioética. 

103. Não se trata da invenção de um Papa nem dum delírio passageiro. 

107. Quem realmente se quer santificar é chamado a viver as obras de 

misericórdia. 

108. Também o consumo de informação superficial e as formas de 

comunicação rápida e virtual podem ser um fator de estonteamento 

que ocupa todo o nosso tempo e nos afasta da carne sofredora dos 

irmãos. 

109. A força do testemunho dos santos consiste em viver as 

bem-aventuranças e a regra de comportamento do juízo final. 

Recomendo que se leia, com frequência, estes grandes textos bíblicos, 

que sejam recordados, que se reze com eles. 

Capítulo IV  ALGUMAS CARATERÍSTICAS DA SANTIDADE NO 

MUNDO ATUAL 

110. Não me deterei a explicar os meios de santificação que já 

conhecemos. Limitar-me-ei a referir alguns aspetos da chamada à 

santidade, que tenham – assim o espero – uma ressonância especial. 
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111. São cinco grandes manifestações do amor a Deus e ao próximo, 

que considero particularmente importantes 

112. Suportação, paciência e mansidão 

122. Alegria e sentido de humor 

129. Ousadia e ardor 

140. Em comunidade  

147. Em oração constante  

Capítulo V    LUTA, VIGILÂNCIA E DISCERNIMENTO 

158. A vida cristã é uma luta permanente. Requer-se força e coragem 

para resistir às tentações do demónio e anunciar o Evangelho. Esta luta 

é magnífica, porque nos permite cantar vitória todas as vezes que o 

Senhor triunfa na nossa vida. 

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. É também uma luta 

constante contra o demónio. O próprio Jesus celebra as nossas vitórias.  

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. 

162. o nosso caminho para a santidade é também uma luta constante. 

Quem não quiser reconhecê-lo, ver-se-á exposto ao fracasso ou à 

mediocridade.  
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164. “Não adormeçamos” . 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.  

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. Este não requer apenas uma boa capacidade de 

raciocinar e sentido comum, é também um dom que é preciso pedir. 

167. Todos, mas especialmente os jovens, estão sujeitos a 

um zapping constante. Sem a sapiência do discernimento, podemos 

facilmente transformar-nos em marionetes à mercê das tendências da 

ocasião. 

171. Embora o Senhor nos fale de muitos e variados modos durante o 

nosso trabalho, através dos outros e a todo o momento, não é possível 

prescindir do silêncio da oração prolongada para perceber melhor 

aquela linguagem, para interpretar o significado real das inspirações 

que julgamos ter recebido. 

172. Somente quem está disposto a escutar é que tem a liberdade de 

renunciar ao seu ponto de vista, aos seus hábitos, aos seus esquemas.  

175. É necessário pedir ao Espírito Santo que nos liberte e expulse 

aquele medo que nos leva a negar-Lhe a entrada nalguns aspetos da 

nossa vida. O discernimento não é uma autoanálise presuntuosa, uma 

introspeção egoísta, mas uma verdadeira saída de nós mesmos para o 

mistério de Deus, que nos ajuda a viver a missão para a qual nos 

chamou a bem dos irmãos. 

176. Desejo coroar estas reflexões com a figura de Maria, porque Ela 

viveu como ninguém as bem-aventuranças de Jesus.  

 

 


