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SOBRE ESTE LIVRO
# ENCONTRO VIRTUAL
Se você pudesse conhecer e saudar um santo, qual escolheria? Este livro oferece um encontro virtual com mais de 100 santos de todo
o mundo. Mulheres e homens, carpinteiros e acadêmicos, mães e papas, príncipes e indigentes: suas histórias de vida inspiradoras estão
ligadas a questões modernas da vida real e, junto com elas, são encontradas respostas.

# APLICATIVO
Deixe os santos contarem sua história em primeira pessoa através de vídeos: use o aplicativo Online com os Santos para escanear a
imagem do santo neste livro (ver página 23). Em seguida, o aplicativo irá levá-lo ao seu perfil de mídia social. O aplicativo contém mais
de 100 santos, com fatos interessantes, citações, orações e histórias cativantes de fé, amor e sacrifício. Você pode até tirar uma selfie
com o santo escolhido! E claro, é possível compartilhar tudo nas mídias sociais. Além disso, você pode personalizar o aplicativo através
do seu perfil.
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# REFERÊNCIAS
Neste livro, você encontrará vários tipos de referência no texto corrido:
•

Referência a textos bíblicos, por exemplo (Gn 1,1). Para as abreviaturas, consulte o Apêndice 1.

•

Referência a outros santos neste livro, por exemplo (ver Santo 2.5).

•

Referência ao livro Tuitando com DEUS, por exemplo (ver #TcDEUS 3.4).

# TUITANDO COM DEUS
O livro Tuitando com DEUS (TcDEUS) está presente em todas as suas redes sociais favoritas e contém as respostas para 200 perguntas
feitas por jovens, sobre elementos essenciais da fé. Veja a próxima página.

# SEU CAMINHO PARA A SANTIDADE
Qualquer um pode tornar-se um santo! Cada santo é diferente, com personalidade e destino únicos. Cada um deles encontrou sua
vocação de maneira diferente — demonstrando que Deus tem um plano e uma vocação especial para cada indivíduo. Online com os Santos
convida você a discernir sua jornada pessoal em direção à santidade. O perfil vazio do Santo 3.0 pode ser útil para isso.
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ONLINE COM DEUS
E se comunicar-se com Deus fosse tão simples quanto postar ou deixar seu like em uma rede social? Quer sua ferramenta
favorita seja Instagram, Facebook, Snapchat ou Twitter, a iniciativa multimídia Tuitando com DEUS ajuda você a perceber como
é simples se relacionar com Deus, mesmo quando você está offline!
# TECNOLOGIA MODERNA

Através de uma integração multimídia entre as redes sociais, a tecnologia moderna e os livros impressos, Tuitando com
DEUS (#TcDEUS) quer ajudar você a descobrir as respostas as suas perguntas sobre a fé. O projeto foi trazido à vida por
jovens com muitas perguntas, que continuam buscando o significado de seu relacionamento com Jesus em suas vidas.
# COMECE JÁ

Você está curioso sobre a fé? Quer saber mais? Você está procurando as razões por trás do que acreditamos? Sozinho ou
em grupo, você pode encontrar respostas para suas perguntas usando o Tuitando com DEUS.

TUITANDO COM DEUS
Encontre-se com Deus no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube…

1. FAÇA O DOWNLOAD DO APLICATIVO GRATUITO
Use essa ferramenta interativa para descobrir mais sobre a fé na palma da sua mão:
• Acompanhe a missa em mais de 15 idiomas
• Reze o terço e outras orações católicas em mais de 15 idiomas
• Encontre breves respostas a mais de 200 questões atuais
• Escaneie o livro Tuitando com DEUS para acessar conteúdos extras
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www.tuitandocomdeus.com

2. ADQUIRA O LIVRO
Tuitando com DEUS está disponível em mais de 30 idiomas:
•

Mais de 200 dúvidas de jovens respondidas com argumentos

•

Curiosidades, orações e reflexões provocativas

•

Michel Remery, Tuitando com DEUS, Editora Paulus, 2018

www.tweetingwithgod.com/book

3. TODOS OS JOVENS PODEM SER LÍDERES
Baixe este manual gratuito para saber como falar sobre a fé em seu grupo de jovens.
Encontre formas divertidas e interativas de apresentar e discutir tópicos relacionados à fé:
•

Lidere seu grupo usando as dicas e instruções passo a passo

•

Não é necessária nenhuma experiência prévia

•

Não precisa ser teólogo ou sacerdote

•

Acesso livre a conteúdos especiais, com uma série de programas
detalhados sobre como conduzir os diálogos

www.tweetingwithgod.com/everyoneleader

4. SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS
/TuitandoComDEUS

/TweetingwithGOD

@TwGOD_pt

@tweetingwithgod
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PALAVRAS DO PAPA FRANCISCO
Os santos, que já chegaram à presença de Deus, mantêm
conosco laços de amor e comunhão (GE 4). Não pensemos
apenas em quantos já estão beatificados ou canonizados (GE 6).
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...
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 7).
Uma pessoa não deve desanimar, quando contempla
modelos de santidade que lhe parecem inatingíveis. Há
testemunhos que são úteis para nos estimular e motivar, mas
não para procurarmos copiá-los... Importante é que cada
crente discirna o seu próprio caminho e traga à luz o melhor
de si mesmo, quanto Deus colocou nele de muito pessoal
(cf. 1 Cor 12,7), e não se esgote procurando imitar algo que não foi
pensado para ele. Todos estamos chamados a ser testemunhas,
mas há muitas formas existenciais de testemunho (GE 11).
Para ser santo, não é necessário ser bispo, sacerdote,
religiosa ou religioso. Muitas vezes somos tentados a pensar
que a santidade esteja reservada apenas àqueles que têm
possibilidade de se afastar das ocupações comuns, para
dedicar muito tempo à oração. Não é assim. Todos somos
chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o
próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada
um se encontra. 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. És um trabalhador? Sê santo,
cumprindo com honestidade e competência o teu trabalho ao
serviço dos irmãos (GE 14).
Para um cristão, não é possível imaginar a própria missão na
terra, sem a conceber como um caminho de santidade, porque
“esta é, na verdade, a vontade de Deus: a nossa santificação”
(1Ts 4,3) (GE 19). Nem tudo o que um santo diz é plenamente fiel
ao Evangelho, nem tudo o que faz é autêntico ou perfeito. O que
devemos contemplar é o conjunto da sua vida, o seu caminho
inteiro de santificação, aquela figura que reflete algo de Jesus
Cristo e que sobressai quando se consegue compor o sentido
da totalidade da sua pessoa (GE 22).
Também tu precisas conceber a totalidade da tua vida
como uma missão. Tenta fazê-lo, escutando a Deus na oração
e identificando os sinais que ele te dá. Pede sempre, ao Espírito
Santo, o que espera Jesus de ti em cada momento da tua vida
e em cada opção que tenhas de tomar, para discernir o lugar
que isso ocupa na tua missão (GE 23). O Senhor levá-la-á a
cumprimento mesmo no meio dos teus erros e momentos
negativos, desde que não abandones o caminho do amor
e permaneças sempre aberto à sua ação sobrenatural que
purifica e ilumina (GE 24).

Da Exortação Apostólica Gaudete et Exultate, 19 de março de 2018.
Os números são referência ao parágrafo do documento (GE).
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INTRODUÇÃO: OS SANTOS EM NOSSAS VIDAS
P: O que posso aprender com os santos? Por que pedir sua intercessão?
Os santos são uma companhia fascinante. Você encontra
todos os tipos de pessoas entre eles: ex-pecadores, bandidos,
católicos não praticantes, viciados, prostitutas, assassinos,
inimigos de Deus... Outros eram devotados cristãos e amigos
de Deus desde o início. O que os une é que eles superaram
seus impulsos terrestres e desejos egoístas. Eles conseguiram
se voltar para Deus. Aos poucos, foram capazes de cumprir
a vocação única que todos nós compartilhamos: tornar-nos
santos em nossas vidas.
Eu vejo os santos como testemunhas da esperança!
Seu exemplo mostra que qualquer um pode se tornar um
santo, até eu! Alguns santos parecem ter sido santos desde
o início de suas vidas, como São Domingos Sávio e São Luís
Gonzaga. Outros tiveram que lutar contra os seus pecados e
continuaram caindo repetidas vezes, como São Paulo Apóstolo
e Santo Agostinho de Hipona. Alguns deles têm um passado
muito sombrio e rejeitaram a Deus ou a outros seres humanos
em algum momento. Todos eles cometeram erros em suas
vidas e pecaram. Então eles são como eu e você! Os santos
são humanos e lutaram para cumprir o chamado de Deus à
santidade. Mas eles estavam abertos à graça sobrenatural
de Deus e venceram a corrida da vida humana! (2Tm 4,7;
ver Santo 1.12). Nós podemos fazer o mesmo!

# VERDADEIROS HERÓIS
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Adoro considerar os santos como nossos heróis da fé:
eles contribuíram para tornar o mundo um lugar melhor, mais
próximo do ideal do Reino de Deus (Rm 14,17). Eles chegaram ao
seu destino final com Deus no céu. São grandes inspirações
para nós: podemos seguir a liderança deles e procurar crescer
em santidade. Olhando para os seus exemplos absolutamente
perfeitos, às vezes posso desanimar um pouco. Mas, felizmente,
não há necessidade de seguir todos os santos em tudo. Isso
não seria apenas impossível, mas, acima de tudo, poderia nos

desviar de nosso caminho pessoal rumo à santidade. Inspirados
pelo exemplo dos santos, somos chamados a encontrar a
vontade de Deus por nós mesmos.
Note que nós não adoramos os santos, nem mesmo Maria
(ver Santo 2.50). Nós adoramos somente a Deus. Mas, assim

como os heróis terrenos, podemos honrá-los ou venerá-los,
se quisermos. Além disso, não estamos adorando estátuas
ou imagens (Ex 20,4-5). Quando oramos em frente à imagem
de um santo, acendemos uma vela ou beijamos um ícone, não
pretendemos adorá-lo, mas sim Deus. Nem estamos chamando
os espíritos dos mortos (Lv 19,31). Os santos estão vivos, no céu,
com Deus (Jo 11,25-26; Hb 12,22-24). É por isso que geralmente
celebramos sua festa no dia de sua morte: foi o começo de sua
vida no céu. Deus deu-lhes a graça que precisavam para correr
a corrida e vencer (1Cor 9,24-25). Então, quando honramos os
santos, pretendemos honrar a Deus, que tornou sua santidade
possível (Ef 2,10).

# ONLINE COM OS SANTOS

Sempre que posso, peço aos santos que rezem comigo.
Estritamente falando, não precisamos dos santos, pois
podemos orar diretamente a Deus. Jesus é o único mediador
entre nós e Deus (1Tm 2,5). No entanto, os santos estão com ele
no céu, onde eles estão conscientes de nós e podem nos ouvir
(Lc 15,7). Eles estão muito próximos de Deus. Sua oração é mais
poderosa do que a nossa, que é sempre limitada pelo nosso
pecado. Para muitos de nós é normal pedir a amigos que orem
por nós (Rm 15,30-32; Tg 5,16-17). Os santos são nossos amigos
no céu, e você pode pedir que eles orem por você também! Na
terra não podemos orar o tempo todo, mas os santos no céu
podem (Ap 5,8; 8,3-4) . Sua oração pode assumir muitas formas
e não precisa ser elaborada. Um tuíte ou publicação espiritual é
suficiente. Pedir aos santos que rezem por você é tão simples
quanto interagir on-line nas redes sociais!

# VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHO

Você nunca está sozinho quando você reza. Os santos no
céu se juntam a você em sua oração. Acho muito reconfortante
perceber que todos fazem parte de nossa família espiritual.
Eles são testemunhas da fé, mártires, exemplos para cada
um de nós (Hb 12,1). É por isso que falamos da “comunhão dos
santos” no Credo. Juntamente com todos os fiéis no céu, no
purgatório e aqui na terra, formamos uma comunidade, um só
corpo com muitos membros: a Igreja (1Cor 12,12-27).
Qualquer um no céu é um santo. Há aqueles que foram
formalmente declarados santos, mas também há seus avós,
pais e todas as outras pessoas que morreram antes de nós
e chegaram ao céu. Aqueles que estão no purgatório estão
em seu caminho seguro para o céu e, assim, em seu caminho
para serem santos. Nossa comunhão de amor é tão forte
que nem a morte pode quebrá-la. Desde que não tenhamos
rejeitado consciente e permanentemente a Deus, após a nossa
morte continuamos a fazer parte da mesma Igreja, estando
em outro “lugar ou estado”. É por isso que podemos rezar
pelos mortos, para que logo passem pela fase do purgatório
e entrem no céu para se juntar aos santos. E é ademais por
isso que os santos podem orar por nós para que nos tornemos
santos também! Razão suficiente para ficar on-line com os
santos em sua oração!

SIGA-NOS NAS
REDES SOCIAIS
@OnlinewithSaints
/OnlineComOsSantos

/FatherMichelRemery
@FrMichelRemery

SAIBA MAIS
www.OnlineComOsSantos.com
www.TuitandoComDeus.com
Desenvolvido por

Padre Michel Remery
Autor de Online com os Santos
e Tuitando com DEUS
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COMO ALGUÉM SE TORNA SANTO?
Em todas as épocas, houve cristãos com uma abertura particular à graça de Deus. Desde o início, a Igreja vê esses cristãos como um
exemplo para os outros e declarou que eles são santos. Ao longo dos séculos, um procedimento especial foi desenvolvido para garantir
que as pessoas consideradas santas realmente fossem sagradas. Quando a Igreja declara oficialmente alguém como santo, podemos ter
certeza de que essa pessoa está no céu. E isso pode ser muito útil saber, porque significa que podemos pedir ao santo que ore por nós
(ver Introdução; ver #TcDEUS 4.15). Afinal, os santos no céu estão muito mais próximos de Deus do que nós que estamos aqui na terra!

# CANONIZAÇÃO

Alguém é declarado santo por meio do processo de canonização. Parte desse processo inclui a coleta de evidências objetivas de
que alguém viveu uma vida verdadeiramente boa e virtuosa. Além disso, os futuros santos precisam ter realizado um milagre após a
morte, como prova de que estão intercedendo a Deus por nós (ver #TcDEUS 4.18). Tal milagre é muitas vezes a recuperação de uma
pessoa de uma doença grave, sem que haja qualquer explicação médica para isso. Uma comissão de médicos e cientistas examina
criticamente esses casos, porque não deve haver espaço para qualquer dúvida: a cura deve ser impossível de explicar cientificamente.
Com base em tal evidência, o papa pode decidir declarar alguém como bem-aventurado ou santo.

PASSOS PARA A SANTIDADE

Há vários passos a serem dados no processo até alguém ser declarado santo:
• Primeiro, uma diocese ou ordem religiosa reúne um arquivo de evidências sobre a pessoa proposta para canonização. Assim que
o arquivo for aceito para uma investigação da Congregação para as Causas dos Santos, que é a organização oficial do Vaticano
encarregada desses assuntos, a pessoa sob investigação torna-se serva de Deus (ver #TcDEUS 2.5).
• Se a evidência confirma que a pessoa em questão tentou viver como um bom cristão e levou uma vida de virtude heroica, ela é
declarada venerável. Note que não há data oficial da celebração litúrgica para os servos de Deus e os veneráveis. Portanto, neste
livro, a data de sua morte foi indicada entre colchetes como uma possível data para a veneração pública formal (se algum dia eles
se tornarem beatos ou santos).
• Se um milagre acontece pela intercessão da pessoa declarada venerável,
o papa pode decidir declará-la beata ou bem-aventurada, através de uma
celebração litúrgica oficial. Em 19 de outubro de 2003, por exemplo, madre
Teresa foi beatificada. Para os mártires, que morreram por causa de sua fé, não
é necessário um milagre. A celebração litúrgica de um beato é limitada a uma
determinada área do mundo.
• Se outro milagre acontecer, o caso é apresentado ao papa novamente, e ele
pode então decidir declarar o beato como sendo um santo, um exemplo e um
intercessor para toda a Igreja. Então, em 4 de setembro de 2016, madre Teresa
foi canonizada e se tornou santa. Os santos são venerados publicamente em
todo o mundo.
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Fonte: Michel Remery, Tuitando com DEUS, Paulus Editora, 2018, Pergunta 4.17.

BAIXE GRATUITAMENTE O APLICATIVO ONLINE COM OS SANTOS
Descubra muito mais sobre os santos:
• Perfis de rede social dos santos;
• Informações sobre suas vidas, conquistas, lugares de devoção;
• Encontre santos padroeiros e saiba como reconhecer cada santo;
• Vídeos de apresentação dos santos;
• E muito mais!

DISPONÍVEL NA

SCAN: O aplicativo ‘Online com os Santos’ torna este livro interativo:
• Digitalize as imagens dos santos e deixe que eles mesmos contem suas histórias;
• Você irá se conectar a informações e fatos divertidos sobre os santos;
• Basta seguir o ícone SCAN.

Online com os Santos

DISPONÍVEL NA

www.OnlineComOsSantos.com
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“Jovens de todos
os continentes,
não tenhais medo

de serem os santos
deste novo tempo!”
São João Paulo II

P A R T E

1

SANTIDADE E VOCAÇÃO
NA VIDA COTIDIANA

TODOS OS
SANTOS
DO CÉU
EM TODO O MUNDO
1º DE NOVEMBRO;
1º DOMINGO APÓS PENTECOSTES (ORIENTE)
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1.1

P: QUAIS CELEBRAÇÕES
COMUNS ESTÃO RELACIONADAS
AOS SANTOS CATÓLICOS?
No dia 1º de novembro, celebramos a solenidade de
Todos os Santos, sem nomeá-los individualmente (ver
#TcDEUS 3.27). No dia seguinte, celebramos o dia de todos
os fiéis defuntos: rezamos por todos os falecidos, para que
eles possam passar brevemente pelo purgatório e entrar no
céu (ver #TcDEUS 1.45 e 1.47). Em muitos países, há tradições
como visitar o cemitério para receber bênçãos, orações
ou acender velas neste dia. Você pode facilmente imaginar
como esses costumes se misturaram na celebração
secular do halloween (dia das bruxas) -- que não deve ser
confundida com a celebração católica. No inglês antigo,
“saint” (santo) é “hallows”, e a “All Hallows’ Eve” (Noite de
Todos os Santos) logo se tornou o halloween. O México
celebra o dia dos mortos ao mesmo tempo, com tradições
pagãs como Santa Muerte, que não é uma santa católica.
Da mesma forma, apesar de sua popularidade no Caribe e
na América Latina, a Santeria não é um rito católico, mas
uma mistura de religiões tradicionais. Esses costumes
devem ser abordados com muito cuidado, também por
causa da conexão com a magia negra e o satanismo. As
seguintes festas estão ligadas a santos verdadeiramente
católicos.
Ó Deus, todos os santos encontraram o caminho
para estar junto de Vós para sempre no céu.
Ajudai-me a crescer em santidade e a tornar-me
um santo no céu um dia. Todos os santos do céu,
rogai por nós!

# SÃO NICOLAU
No dia 6 de dezembro é a festa de São Nicolau (ver Santo 2.36).
Em muitos países, existem tradições em torno do seu aniversário.
Na véspera de sua festa, ou durante a noite, conta-se que ele traz
doces e presentes para as crianças. Na Holanda, por exemplo, sua
chegada anual em novembro é um evento oficial, e ele é recebido
pelo prefeito local. Quando os colonos holandeses trouxeram a

festa de Sinterklaas para New Amsterdam (hoje Nova Iorque), ele
logo ficou famoso como Papai Noel. São Nicolau é vestido como
um bispo católico de capa vermelha, com uma mitra vermelha
e uma longa barba branca: consegue ver os paralelos com o
Papai Noel? Em certos países, o Menino Jesus traz às crianças
presentes para o Natal, o que pode ser a razão pela qual o Papai
Noel começou a operar no Natal, em vez da festa litúrgica de São
Nicolau. Estes são apenas alguns exemplos: em muitos países,
outros dias de santos deram origem à festas populares. Que
celebrações comuns de santos você pode listar?

Um número surpreendente de feriados e tradições
de nossa sociedade tem origem nas festas
dos santos, incluindo o Halloween, o Dia dos
Namorados e o Papai Noel.

SANTOS

[Bernardo de Claraval, Disc. 2, Opera Omnia Cisterc. 5]
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# OS TRÊS REIS MAGOS
No dia 6 de janeiro celebramos a festa da Epifania: a
mensagem do nascimento de Jesus foi tornada pública e ficou
visível para todos que pudessem ver (ver #TcDEUS 3.28). Três reis
ou magos leem as notícias nas estrelas e partem em uma longa
jornada para adorar o Senhor recém-nascido. Em alguns países
europeus, a festa é comemorada com um bolo com um feijão.
Quem encontrar o feijão será rei pelo resto do dia. Em outros
países, as crianças circulam pelas casas para coletar doces com
suas músicas. Há também uma tradição de abençoar as casas
neste dia (ver #TcDEUS 3.28). Nos países do hemisfério sul, há
desfiles onde doces são distribuídos. Além disso, em alguns
países, são realizadas até competições de natação.

NA COMPANHIA DOS SANTOS
“De que proveito para os santos são nossas orações e
a honra que lhes pagamos? De que serve este dia de
festa?... Os santos não precisam que lhes rendam honra;
nem nossa devoção acrescenta a menor coisa ao que
é deles. Certamente, somos nós que nos beneficiamos
quando veneramos a memória deles. Confesso que,
ao apenas pensar neles, já me sinto inflamado por um
tremendo anseio de estar com eles... Ansiamos por
compartilhar a cidadania do céu... Quando celebramos
os santos, estamos inflamados com outro anseio: que
Cristo, que é a nossa vida, possa manifestar-se a nós
como o fez a eles, e que possamos um dia partilhar da
sua glória.”

ONLINE COM OS SANTOS

# SÃO VALENTIM, SÃO PATRÍCIO
E SÃO MARTINHO DE TOURS
O dia de São Valentim, 14 de fevereiro, é famoso em todo
o mundo (ver Santo 2.39) ao celebrar o dia dos Namorados. O
dia de São Patrício, 17 de março, tornou-se uma festa nacional
para os irlandeses de todo o mundo (ver Santo 1.43). Desfiles
públicos, festivais e canções folclóricas irlandesas fazem parte
das celebrações seculares. O trevo originalmente se refere à
homilia de São Patrício sobre a Trindade, uma referência às
três folhas que, juntas, formam a “trindade” de um único trevo
(ver #TcDEUS 1.33). São Martinho é comemorado em 11 de novembro
(ver Santo 1.37). No inverno escuro do norte da Europa, as crianças
saem com lanternas de beterrabas ocas com rostos esculpidos.
Cantando músicas de São Martinho, elas coletam doces em sua
vizinhança.
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