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"Sede Santos!"
(Dia de Todos os Santos)
Introdução à 1ª leitura:
Nesta 1ª leitura, S. João descreve uma visão que ele próprio
teve. Nessa visão viu 144.000 santos a caminho do Céu. Este
número é simbólico: significa que os santos são uma grande multidão que ninguém pode contar.
Introdução à 2ª leitura:
S. João diz nesta leitura que Deus chamou-nos a fazer parte da
Sua Família. Somos seus filhos. Um dia, vê-lo-emos, cara a cara,
no Céu, com os olhos da fé.
HOMILIA
Quando rezamos o "Credo", proclamamos uma verdade da
nossa Fé que é a seguinte:
"Creio na Comunhão dos Santos". Isto significa que existe
uma ligação de amor (uma comunhão) entre a Igreja Triunfante,
Padecente e Militante.
- A Igreja Triunfante são todos os membros da Igreja que já
estão junto de Deus: são os santos.
- Igreja Padecente, são os membros da Igreja que já morreram,
mas ainda não chegaram até Deus: são as almas do purgatório que lá chegarão um dia.
- Igreja Militante: somo nós, que militamos, neste mundo, até ao
encontro com Deus.
Hoje, na festa de TODOS OS SANTOS, vamos prestar a
nossa homenagem à Igreja Triunfante.
Amanhã, a nossa homenagem vai para a Igreja Padecente.
A 1a leitura da Missa garante-nos que os Santos são muitos.

É uma multidão de todo o mundo, de raças e cores.
O caminho da santidade está aberto a todos os que vivem os
valores do Reino de Deus.
Na 2a Leitura, S. João afirma que somos Filhos de Deus e por
isso, somos amados por Deus Pai e por Seu Filho Jesus.
São João diz mais: Esta realidade maravilhosa de sermos filhos
de Deus, não pode ser compreendida por aqueles que não conhecem Deus e não têm fé. Só quem tem fé, pode compreender
o amor de Deus.
No Evangelho, Cristo aponta-nos o caminho para sermos Santos:
E o caminho é viver as Bem-aventuranças. É este o caminho
da santidade. É esta a mensagem que Jesus nos quer transmitir.
A Igreja celebra hoje a festa de todos os santos, isto é, de todas
as pessoas que já estão junto de Deus, na eternidade.
Quem são os santos?
Para muitas pessoas, santos são: pessoas que já faleceram
e que realizaram no passado milagres ou factos importantes, na
vivência da fé;
Para outras pessoas, santos são: pessoas privilegiadas que
já nasceram santas... milagreiras... declaradas santas pela
Igreja, e hoje, homenageadas nos nossos altares...
- Na Bíblia, no princípio, o título de santo só era aplicado Deus.
Ainda hoje no Glória da Missa, dizemos: "Porque só vós sois
o Santo".
- Cristo é o mais santo de todos os santos…
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Ele irradia a Santidade de Deus Pai e transmite a Sua santidade à Igreja por meio dos Sacramentos, que trazem aos homens e às mulheres, a vida de Deus.
- A SANTIDADE cristã está na nossa participação na vida de
Deus através dos sacramentos.
- A SANTIDADE: não é só fruto do esforço humano, que procura alcançar Deus com as suas forças.
- A SANTIDADE: é também um Dom que Deus nos oferece.
- SANTOS não são só as pessoas privilegiadas, que vivem
longe do mundo... em conventos de monges… ou metidas
dentro de grandes hábitos de frades ou freiras…
- SANTOS são todas as pessoas, como nós, que vivem a santidade de Deus,
- são as pessoas que dão testemunho da sua fé, pela fidelidade ao projeto de Jesus;
- são todos os homens e mulheres que lutam para serem
justos e espalhar a paz à sua volta,
- são homens e mulheres, pobres e compassivos, puros de
coração, segundo o espírito das Bem Aventuranças.
- Santos são pessoas de todo o tipo, desde o bom ladrão,
que se salvou no último momento da sua vida, por um
gesto de solidariedade com Cristo, até àqueles que viveram vidas inteiras dedicadas ao próximo.
Não esqueçamos isto: Ninguém será santo depois de morto,
se não o foi enquanto foi vivo.
A Festa de Todos os Santos lembra-nos que este mundo em
que vivemos:
- É um mundo imenso, onde existem muitos santos.

- É um mundo maravilhoso, onde muitos desses santos são nossos parentes, nossos amigos, gente adulta e crianças que conhecemos.
A Festa de Todos os Santos lembra-nos que este mundo em
que vivemos:
- É um mundo feliz, cheio de santos que se realizam na vida do
trabalho... na vida do sofrimento... na vida de muitos sonhos
e realizações que poderemos ser nós próprios.
- É um mundo de portas abertas, que cresce sem parar e, em
cada dia que passa, vê chegar novos santos.
O Objetivo desta Festa:
- É homenagear todos os Santos que morreram no Senhor, conhecidos ou não...
- É apresentar o ideal da SANTIDADE, como um ideal possível,
e desejado por Deus:
- O Objetivo desta Festa é convidar a participar da vida de
Deus, que é "o Santo, por excelência".
- É convidar-nos a nós, pecadores, a um processo de conversão permanente...
- Para sermos santos, Cristo deixou-nos alguns meios:
Os Sacramentos... a Igreja... a Oração … a Palavra de
Deus…
Muitos dos que viveram nas nossas povoações, talvez na casa,
que nós hoje habitamos, nossos familiares, ou nossos amigos,
estarão hoje junto de Deus: esses são os SANTOS.
É preciso vivermos como eles viveram, segundo o espírito das
Bem-Aventuranças.
E que eles sejam nossos modelos e intercedam por nós, nesta
nossa caminhada, que ainda temos a realizar neste mundo, até
ao encontro com eles.
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