
 
 
 
 

FESTA DOS PADROEIROS 2019 
Tema: Com São...viver a alegria da santidade (no mundo atual) 

Temas baseados na Exortação Apostólica do Papa Francisco Gaudete et Exsultate (GE) sobre a santidade. 
 

 
1a novena: Ser pobre no coração: isto é santidade. 
Textos: Lc 12, 16-21; Tg 2,1-9 
Refletir: O Evangelho convida-nos a reconhecer a verdade do nosso coração, para ver onde 
colocamos a segurança da nossa vida. ... Mais ainda: 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 (GE, n.68) 
 
2a novena: Reagir com humilde mansidão: isto é santidade. 
Textos: Mt 11, 25-30; 1Pd 3,13-17 
Refletir: 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 (GE, n. 72).  

3a novena: Saber chorar com os outros: isto é santidade. 
Textos: Jo 11, 17-43; Rm12, 14-18  

Refletir: 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. Esta 

pessoa é consolada, mas com a consolação de Jesus e não com a do mundo. Assim pode ter a 
coragem de compartilhar o sofrimento alheio, e deixa de fugir das situações dolorosas. Desta forma, 
descobre que a vida tem sentido socorrendo o outro na sua aflição, compreendendo a angústia 
alheia, aliviando os outros (GE, n.76). 
 

4a novena: Buscar a justiça com fome e sede: isto é santidade. 

Textos: Lc 16,1-8; Is 1, 21-28 

Refletir:  Mas a justiça, que Jesus propõe, não é como a que o mundo procura, uma justiça muitas 
vezes manchada por interesses mesquinhos, manipulada para um lado ou para outro. A realidade 
mostra-nos como é fácil entrar nas súcias da corrupção, fazer parte dessa política diária do «dou para 
que me deem», onde tudo é negócio (GE, n.78). Considerar também aqui o tema da CF2019 sobre 
políticas públicas. 
 
5a novena: Olhar e agir com misericórdia: isto é santidade. 
Textos: Lc 10, 25-36; Rom 11, 28-30 

Refletir: 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). 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» (GE, n.80) 
 

6a novena: Manter o coração limpo de tudo o que mancha o amor: isto é santidade. 

Textos: Lc 7,36-50; 1 Cor 13, 1-13;  

Refletir: 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. Na Bíblia, o coração significa as nossas verdadeiras intenções, 



o que realmente buscamos e desejamos, para além do que aparentamos: «O homem vê as 

aparências, mas o Senhor olha o coração» (GE, n.80) 

 
7a novena: Semear a paz ao nosso redor: isto é santidade. 
Textos: Lc 10, 1-10;  Tg 3,13-18 

Refletir: Os pacíficos são fonte de paz, constroem paz e amizade social. Àqueles que cuidam de 

semear a paz por todo o lado, Jesus faz-lhes uma promessa maravilhosa: «serão chamados filhos de 
Deus» (Mt 5, 9). Aos discípulos, pedia-lhes que, ao chegar a uma casa, dissessem: «a paz esteja 
nesta casa!» (Lc 10, 5) (GE, n.88). 
 

8a novena: Abraçar diariamente o caminho da cruz: isto é santidade.  
Textos: Mc 8, 34-38; At 5, 33-41.  

Refletir:  A cruz, especialmente as fadigas e os sofrimentos que suportamos para viver o mandamento 
do amor e o caminho da justiça, é fonte de amadurecimento e santificação. Lembremo-nos disto: 
quando o Novo Testamento fala dos sofrimentos que é preciso suportar pelo Evangelho, refere-se 
precisamente às perseguições (GE, n.92) 
 

9a novena: Os santos nos encorajam e acompanham. 
Textos: Lc 6, 20-23; Ap. 7,1-8 

Refletir: Os santos, que já chegaram à presença de Deus, mantêm conosco laços de amor e 

comunhão...Podemos dizer que «estamos circundados, conduzidos e guiados pelos amigos de Deus. 
(...) Não devo carregar sozinho o que, na realidade, nunca poderia carregar sozinho. Os numerosos 
santos de Deus protegem-me, amparam-me e guiam-me» (GE, n.4) 
 

Trezena 
 
10a novena: Santos de calça jeans: a juventude no caminho da santidade  
Textos: Mt 19,16-22; 1Jo 2,12-17 
Refletir: Santidade não está relacionada a realizar fatos extraordinários ou viver em eterna 
penitencia. Santidade é viver a Verdade e o Amor de Cristo no nosso dia a dia, tendo a Palavra do 
Senhor como bússola em nosso caminhar. Podemos ser Santos na faculdade, na academia, nas 
reuniões com nossos amigos ou nos sites de relacionamento na Internet.  
 
11a novena: Santidade na vida de família  
Textos: Lc. 2,41-51; Eclo 3, 3-17 

Refletir: Gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus: nos pais que criam os seus filhos com 
tanto amor, nos homens e mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos doentes, nas 

consagradas idosas que continuam a sorrir. 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» (GE, n.7) 
 
12a novena: Os santos, mediadores juntos de Deus 
Textos: Jo 2,1-11; Est 5, 1b-2; 7,2b-3 (leitura da Solenidade de Nossa Senhora Aparecida) 

Refletir:  Os santos, que já chegaram à presença de Deus, mantêm connosco laços de amor e 
comunhão. Atesta-o o livro do Apocalipse, quando fala dos mártires intercessores: «Vi debaixo do 
altar as almas dos que tinham sido mortos, por causa da Palavra de Deus e por causa do testemunho 
que deram... Podemos dizer que «estamos circundados, conduzidos e guiados pelos amigos de Deus. 

(...) Não devo carregar sozinho o que, na realidade, nunca poderia carregar sozinho (GE, n.4). 
 
13a novena: A santidade em comunidade                                                                                        
Textos: Jo 15,1-10; At 4, 32-35                                                                                                                       

Refletir:  A santificação é um caminho comunitário, que se deve fazer dois a dois. Reflexo disto temo-

lo em algumas comunidades santas. Em várias ocasiões, a Igreja canonizou comunidades inteiras, 
que viveram heroicamente o Evangelho ou ofereceram a Deus a vida de todos os seus membros (GE, 
n. 141) 


