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Nenhuma formação educacional, nen-
huma prática religiosa, nenhuma filo-
sofia de vida é capaz de ter pleno 
sucesso no aperfeiçoamento moral, 
ético e espiritual do homem. Essa 
busca não pode se dar fora da ver-
dade do evangelho. O plano divino é 
nos tornar semelhantes a Jesus, numa 
reprodução de sua vida em nós, pela 
atuação do seu Santo Espírito.

Espiritualidade não se mede nem se 
identifica por estereótipos, por religio-
Espiritualidade não se mede nem se 
identifica por estereótipos, por religio-
sidade, solidariedade, compaixão 
pelos necessitados, vida de renúncia, 
de sacrifício, produção de grandes 
projetos ou serviço no campo mis-
sionário. Qualquer pessoa pode fazer 
tudo isto e não viver a verdadeira es-
piritualidade. A história nos oferece 
muitos exemplos de grandes mártires 
políticos e religiosos que marcaram a 
trajetória do homem, mas não mar-
caram a eternidade porque viveram 
sem a marca de Deus em suas vidas. 



A espiritualidade cristã parte da experiên-
cia do despojamento, do esvaziamento de 
si, para ser pleno no divino (Fp 3.8-9). O 
caráter de Cristo sendo formado em nossa 
interioridade (Gl 4.19), a encarnação das 
suas virtudes e valores em nós (Cl 3.10; 
12-17; 2Pd 1.5-7; Gl 5.22). A espiritualidade 
é “a experiência cristã de Deus” em forma 
de homem, é nesse modelo que precis-
amos viver e servir. “Pois ele, subsistindo 
em forma de Deus, não julgou como usur-
pação o ser igual a Deus; antes a si mesmo 
se esvaziou, assumindo a forma de servo” 
(Fp 2.5-8). Jesus viveu na inteira dependên-
cia do Pai e afirmou: “[...] nada faço por 
mim mesmo; mas falo como o Pai me en-
sinou” (Jo 8.28). 
 



 A espiritualidade é um processo de 
aperfeiçoamento, entretanto não está 
em nós a capacidade para tal, senão nos 
assemelharíamos a vida piedosa dos as-
cetas católicos, dos monges budistas e 
tantos outros que lutam para corre-
sponder ao ideal humano. O caminho 

Santo em nós. Ele nos foi dado não para 
produzir um “eu” melhorado, não 
apenas para nos ajudar a vencer nossas 
tendências pecaminosas, pois isso o es-
forço humano, a religião e a filosofia 
podem fazer, mas para a reprodução da 
vida de Jesus em nós e em nossa 
missão. Só pelo poder do Espírito Santo missão. Só pelo poder do Espírito Santo 
é possível a prática da verdade que aut-
entica a revelação divina em Jesus (Rm 
8.2,13-14).
 Somente no exercício da espiritual- Somente no exercício da espiritual-
idade verdadeiramente cristã que a per-
sonalidade humana se dignifica. Em 
Jesus é possível vivermos uma vida 
plena e realizada, podemos ver transfor-
mações na sociedade e ainda contem-
plarmos o grande Deus recebendo toda 
a glória à Ele devida!


