
 
OITO PASSOS PARA CONSTRUIR A SANTIDADE E PARA CONCRETIZAR NA VIDA A MISERICÓRDIA E O AMOR 

Adaptação: Padre Kleber Rodrigues da Silva 
 

Bem-aventurança Pontos chaves Concretizando na vida Atitudes a partir do seu coração 

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

Céu» 

“Lucas não fala duma pobreza «em 
espírito», mas simplesmente de ser «pobre» 
(cf. Lc 6, 20), convidando-nos assim a uma 
vida também austera e essencial. Desta 
forma, chama-nos a compartilhar a vida dos 
mais necessitados, a vida que levaram os 
Apóstolos e, em última análise, a configurar-
nos a Jesus, que, «sendo rico, Se fez pobre» 
(2 Cor 8, 9)”.  

Ser pobre no coração: isto 
é santidade.                   

Gaudete et Exsultat n. 70 

 

«Felizes os mansos, 
porque possuirão a 

terra» 

“Disse Ele: «Aprendei de Mim, porque sou 
manso e humilde de coração e encontrareis 
descanso para o vosso espírito» (Mt 11, 29). 
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. 

Gaudete et Exsultat n. 74 

 

«Felizes os que 
choram, porque 

serão consolados» 

“O mundo não quer chorar: prefere ignorar 
as situações dolorosas, cobri-las, escondê-
las. Gastam-se muitas energias para 
escapar das situações onde está presente o 
sofrimento, julgando que é possível 
dissimular a realidade, onde nunca, nunca, 
pode faltar a cruz”.  

Saber chorar com os 
outros: isto é santidade. 

Gaudete et Exsultat n. 76 

 

«Felizes os que têm 
fome e sede de 

justiça, porque serão 
saciados» 

“Mas a justiça, que Jesus propõe, não é 
como a que o mundo pro- cura, uma justiça 
muitas vezes manchada por interesses 
mesquinhos, manipulada para um lado ou 
para outro. 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. 

Gaudete et Exsultat n. 79 

 



    
Bem-aventurança Pontos chaves Concretizando na vida Atitudes a partir do seu coração 

«Felizes os 
misericordiosos, 

porque alcançarão 
misericórdia» 

“A misericórdia tem dois aspetos: é dar, 
ajudar, servir os outros, mas também 
perdoar, compreender. Mateus resume-o 
numa regra de ouro: «o que quiserdes que 
vos façam os homens, fazei-o também a 
eles» (7, 12)”.  

Olhar e agir com 
misericórdia: isto é 

santidade.                   
Gaudete et Exsultat n. 82 

 

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

“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”.  

Manter o coração limpo de 
tudo o que mancha o amor: 

isto é santidade.         
Gaudete et Exsultat n. 86 

 

«Felizes os 
pacificadores, 
porque serão 

chamados filhos de 
Deus» 

“Esta bem-aventurança faz-nos pensar nas 
numerosas situações de guerra que 
perduram. 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”.  

Semear a paz ao nosso 
redor: isto é santidade. 

Gaudete et Exsultat n. 89 

 

«Felizes os que 
sofrem perseguição 
por causa da justiça, 

porque deles é o 
Reino do Céu» 

“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”.  

“Abraçar diariamente o 
caminho do Evangelho 

mesmo que nos acarrete 
problemas: isto é 

santidade”.                   
Gaudete et Exsultat n. 94 
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