
 

Sou tão pecador, a santidade é mesmo para mim? 

 
Quantas vezes, examinando a nossa consciência, não nos angustiamos com as ofensas que já cometemos contra 

Deus! Em um instante, parece que todos os nossos erros vêm à tona e sentimo-nos frágeis e impotentes diante do mal, 

incapazes de levantar a cabeça e seguir em frente, rumo ao Céu.  

Quando observamos as Sagradas Escrituras e a Tradição da Igreja, no entanto, encontramos um grande alívio para a nossa 

alma. É a certeza de que não estamos sozinhos. As tristezas e interrogações que acometeram os 

grandes Santos e Santas de Deus são capazes de lançar uma luz extraordinária no nosso próprio sofrimento. Basta ler um 

pouco de suas histórias e de seus escritos para que imediatamente sejamos consolados e o nosso coração seja apaziguado. 

Mais do que isso, a grande família dos servos de Deus nos precede no Céu. Por isso, o que ela tem a oferecer-nos é muito 

maior do que algumas letras impressas nas páginas de algum livro antigo. Nossa união com os santos é uma verdadeira 

comunhão espiritual. Como "nada nos pode separar do amor de Deus" (Rm 8, 38), eles intercedem por nós e 

verdadeiramente nos auxiliam em nossos combates nesta terra.  

O que fazer com os nossos pecados? Diante do mal que cometeu, o cristão deve dar o passo do rei Davi, 

que reconheceu a sua iniquidade e implorou o perdão divino. O pecador verdadeiramente arrependido comenta Orígenes, 

"se inquieta e se aflige devido ao seu pecado". "Foi contra vós, só contra vós que eu pequei", ajunta Davi. Com isso, o 

salmista aponta o destinatário de sua prece e, ao mesmo tempo, o único que lhe pode trazer a reconciliação: Deus. Por isso, 

quando erramos, não nos basta o conforto humano. Um ombro amigo e as palavras de um 

psicólogo podem ser muito úteis, mas não substituem a nossa relação íntima com Cristo. Para 

readquirir a paz da alma, é preciso muito mais do que os ouvidos dos homens, incapazes que 

são de perdoar os nossos pecados. "E a Confissão, então, o que é?". É o remédio que o 

próprio Cristo encontrou para, ao mesmo tempo, dispensar o perdão divino e saciar o nosso 

anseio por consolo humano. Nas mãos que traçam o sinal da Cruz e dizem: "Eu te absolvo dos 

teus pecados", estão as próprias mãos do Redentor, porque Ele mesmo prometeu a Sua 

assistência aos padres da Igreja (Jo 20, 22-23).  Este é, pois, o primeiro passo a tomar: 

arrepender-se, propor-se firmemente a não mais pecar e acusar os próprios pecados diante de 

Deus e da Igreja.  

Mas, para restaurar plenamente a nossa comunhão com Deus, é preciso ir além. A palavra "penitência" – que as pessoas 

geralmente usam para designar os Pai-nossos e as Ave-Marias que os sacerdotes nos mandam rezar após a Confissão – diz 

respeito a uma atitude interior, que devemos manter continuamente viva em nosso coração. É por isso que Davi diz que o 

seu pecado está sempre à sua frente. Devemos ter as nossas faltas a todo momento diante de nós, seja para não as 

cometermos de novo, seja para lembrarmos que somos sempre necessitados, mendigos da misericórdia do Senhor.  Há 

pessoas que, mesmo depois de terem recebido o perdão de Deus, ainda ficam remoendo as suas culpas, incapazes que são de 

se perdoarem a si mesmas.  

Para elas, é preciso lembrar a vida dos grandes santos que, antes de se determinarem realmente por Deus, eram em verdade 

grandes pecadores.  
Acredite firmemente que Deus quer fazer de você um grande santo. Não se inquiete porque você foi 

isto ou aquilo, porque tem este ou aquele vício. Se caiu, levante-se! Não pergunte, portanto: "Sou tão pecador, a santidade é 

mesmo para mim?", porque Jesus Cristo, Nosso Senhor, quando desceu a este mundo, não veio para os justos, mas para os 

pecadores (Mt 9, 13). Deixe que o sangue d'Ele, derramado na Cruz, cure e transforme a sua vida. 
 

Fonte: https://rumoasantidade.com.br/instrucoes/sou-tao-pecador-a-santidade-e-mesmo-para-mim/ 
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