
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

FORMAÇÃO TEMA 2023 
 

 
“Vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo” (Lv 11,44b). 

 
 

“OU SANTOS, OU NADA!” 

(Ms. Jonas Abib) 
 

Buscar a santidade não é só um desejo, uma vontade nossa e muito menos um 

sentimento. É uma decisão, um comprometimento; é a nossa vocação universal, um dever 

que todos nós cristãos temos a partir do convite que o próprio Pai Celestial nos fez quando 

disse “sede santos, porque eu sou santo” (1Pd 1,16). 

Para que possamos corresponder a essa ordem, precisamos cooperar 

livremente e generosamente com o Divino Espírito Santo, pois Ele é a própria graça de 

Deus em nós. Precisamos tomar posse de que somos templos Dele e nos abrir à Sua ação, 

aos Seus dons, ao Seu consolo, para que, movidos pela graça de Deus, Ele realize o que 

para nós é impossível: ser santos pelos nossos próprios esforços! A santidade vem pela 

graça de Deus. 

Além de homenagear um homem importantíssimo para a Igreja no Brasil e no mundo; um homem 

que não se contentou somente em buscar a santidade, mas que quis (e conseguiu) arrastar 

multidões para Cristo, que até em seus últimos momentos aqui nessa terra proclamava o nome de 

Jesus, um exemplo de santidade a ser seguido, o Monsenhor Jonas Abib, que recentemente fez sua 

páscoa; a inspiração desse tema nos leva também a refletir sobre a urgência que precisamos ter 

em buscar o que é eterno. Temos estado adormecidos nos nossos pecados, nas nossas 

acomodações e obrigações. “Desperta tu que dormes!” (Ef 5,14 – Tema RCC 2023). Quanto tempo 

desperdiçamos vivendo uma fé morna! Esse ano, mais do que nunca, somos chamados à 

radicalidade: ou santos, ou nada! “Pois, como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-

te” (Ap 3, 16). 

A ação divina precede e move a ação humana, mas não a dispensa. Ou seja, a 

graça age em nós nos incentivando, nos capacitando, gerando em nós esse desejo, mas é  



 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

preciso que nós também nos esforcemos e colaboremos com a graça. É preciso mais do 

que somente rezar, mas também estudar, conhecer, amar, se aprofundar na palavra e no 

testemunho de santos, se mortificar, se confessar, buscar os sacramentos, comungar com 

frequência, romper firmemente com o pecado, buscar crescer em virtudes... tendo a 

certeza de que os nossos esforços concretos são vistos e favorecidos por Deus. A 

santidade requer um caminho de conhecimento de Deus e de si mesmo, pois o que nos 

santifica é a intimidade com Jesus! 

A partir do nosso seguimento de Jesus e inflamados pelo Espírito Santo, 

possamos, em unidade com a Igreja no Brasil, bem viver esse 3º Ano Vocacional, cujo Tema 

é “Vocação: graça e missão” (CNBB, 2023). Sabendo que a santidade é a nossa primeira e 

principal vocação e sabendo que somente pela Graça conseguire- mos alcança-la, Deus 

ainda nos chama ao transbordar, ao sair de si, à missão. O que, para nós que fazemos parte 

do EJC, só reafirma o nosso convite ao serviço sincero e desprendido, para que com 

“corações ardentes e pés a caminho” (Lc 24, 32 – Lema do 3º Ano Vocacional, CNBB, 

2023) consigamos nesse ano proporcionar muitos primeiros encontros (1ª etapa) e 

reencontros (2ª/3ª etapa e momentos de espiritualidade com as equipes de serviço) com 

Cristo. 

Deus tem o direito de nos transformar à Sua imagem. Ele nos deu o Espírito 

Santo para colocar em nós a Sua santidade. Por isso é preciso sermos renovados pela 

transformação espiritual de nossa inteligência, alcançarmos a conformidade da nossa 

vontade humana com a vontade de Deus e renunciarmos ao conceito errado de que não 

merecemos ser santos, que não somos dignos, que é muito difícil/radical, que isso não é 

para nós, que não somos capazes. 

“Ou santos, ou nada!” parece algo impossível, mas no momento em que 

permitimos, a graça acontece. “No mundo espiritual é fácil ser santo” (Ms. Jonas Abib), é 

só deixar Deus, pelo Seu Espírito, injetar em nós Sua santidade e renovarmos, sem cessar, o 

desejo da nossa alma e assumirmos: “Quero ser santo”, como quem rema contra a 

correnteza deste mundo corrompido, lutando a cada dia para alcançar a santidade. 

https://formacao.cancaonova.com/espiritualidade/vida-de-oracao/como-compreender-a-vontade-de-deus/
https://formacao.cancaonova.com/espiritualidade/vida-de-oracao/todos-nos-somos-chamados-ser-santos-nosso-jeito/
https://formacao.cancaonova.com/espiritualidade/vida-de-oracao/como-fazer-da-santidade-um-caminho-de-felicidade/


 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Como vimos, esse chamado é para todos, para mim e para você, e o pecado é 

o nosso maior inimigo, pois é capaz de colocar a perder toda a obra amorosa de 

Deus na nossa vida. Cristo é a fonte da graça. É na união com ele que nos enchemos do 

Seu Espírito, tornando-nos um também com o Pai. Para finalizar, os convido a rezar a 

Consagração ao Espírito Santo, para que nós possamos “como servos de Cristo, que 

fazem de bom grado a vontade de Deus” (Ef 6,6b), corresponder, à Luz do Espírito, a esse 

chamado de amor. 

“Ó Espírito Santo, divino Espírito de luz e de amor, eu vos consagro minha 

inteligência, meu coração, minha vontade e todo meu ser no tempo e na eternidade. Que 

minha inteligência seja sempre dócil às vossas inspirações celestiais e ao ensinamento da 

santa Igreja Católica, da qual sois o guia infalível; que meu coração seja sempre inflamado 

de amor a Deus e ao próximo; que minha vontade seja sempre conforme à vontade divina e 

que toda minha vida seja uma fiel imitação da vida e das virtudes de Nosso Senhor e 

Salvador Jesus Cristo, a quem, com o Pai e Convosco, ó Espírito Santo, sejam dadas honra 

e glória para sempre. Assim seja” (Papa S. Pio X). 

Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo os ilumine e que Maria os guarde 

hoje e sempre. 

 

 


