
Não te canses de olhar para Cristo 

Véspera de Corpus Christi 

Sanctificamini; cras enim faciet Dominus inter vos mirabilia. Santificai-vos; pois amanhã 
vos fará o Senhor maravilhas (Js 3, 5) 

 

“Santificai-vos, porque o Senhor fará amanhã maravilhas” 

 

1 . Toda a lei e razão humana e divina pede que às coisas mais excelentes e de valor 
singular seja dado tratamento distinto e particular reverência, diferente da que se dá às 
outras coisas comuns. E, com este fundamento, mandou o rei Assuero que ninguém a ele se 
apresentasse vestido de pano de saco (cf. Est 4,2), porque a baixeza do traje parecia ofensa à 
presença e vista do rei. E assim vemos ser justíssimo costume que os que estão na presença 
de senhores e reis tenham especial expressão no rosto, dobrem o joelho, não voltem os 
olhos nem para um lado, nem para o outro; e com esse temor reverencial honrem a seus 
senhores e deem sentimento da grandeza deles. 

2 . E se quisermos considerar as coisas mais baixas, descobriremos ser verdade que é 
necessária certa proporção entre o que trata e a coisa tratada; entre o que recebe e o 
recebido; entre o lugar e quem nele está; pois não está bem receber uma purgação sem as 
disposições que a ela precedem, nem o fogo produz sua forma sem que a madeira esteja 
para tal disposta. E não está bem um precioso bálsamo num imundo vaso de barro; e a mão 
leprosa e cheia de pústulas, ao tocar o ouro limpo e resplandecente, parece fazer-lhe ofensa, 
pela muita desproporção entre a imundície da mão e a limpeza do ouro. 

E quem considerar quão respeitada é esta lei entre as criaturas altas e baixas, terá por 
muito justo que o altíssimo Deus, cuja Majestade é imensa, cuja face ultrapassa todo 
entendimento criado, peça aos que hão de com Ele tratar, já que Ele tem singular majestade, 
em comparação com a qual as coisas muito elevadas são muito baixas e não têm ser, que lhe 
deem um tratamento especial, cheio de reverência e pureza, distinto do que se dá às 
criaturas no céu e na terra, por mais altas que sejam. 

3. E, em conformidade com esta verdade, querendo Moisés aproximar-se da sarça que 
ardia e não se queimava, na qual estava o Senhor, foi-lhe mandado da parte Dele que 
descalçasse os sapatos, pois a terra onde estava era santa pela presença do Senhor (cf. Ex 
3,5). E quando o mesmo Senhor fez aquele tão grande favor a seu povo, de dar-lhe os dez 
mandamentos, nos quais pudessem conhecer o que Lhe era agradável e, obedecendo, 
pudessem salvar-se, diz Deus a Moisés:  Vá ao povo e o santifica hoje e amanhã, e lavem suas 
roupas e estejam preparados para o dia terceiro, porque no dia terceiro descerá o Senhor 
diante de todo o povo sobre o monte Sinai (Ex 19,10-11). E mais tarde, uma vez que o Senhor 
fez a Moisés o favor de a ele se mostrar e passar à sua frente, foi colocado Moisés numa 
fenda de uma rocha e ali prostrado – pois a rocha não dava lugar a mais que isso – adorou ao 
Senhor com grande reverência (cf. 33,21 – 34,8). 

4. E para virmos ao nosso propósito, haveis de saber que quando o Senhor quis que a sua 
arca passasse pelo rio Jordão e, entrando ela no rio, se produzisse aquela grande maravilha, 
que parte das águas do rio voltassem atrás e as outras corressem para baixo até não serem 



mais vistas, e assim se abrisse um caminho seguro e sem água no dito rio, por onde todo o 
povo pudesse passar, pareceu – e com muita razão – ao altíssimo Senhor que esta maravilha 
fazia, que a gente que devia vê-Lo e apreciá-Lo se preparasse para receber dignamente tal 
mercê, e mandou que o capitão Josué dissesse ao povo as palavras de nossa epígrafe: 
Santificai-vos, pois amanhã o Senhor certamente fará maravilhas entre vós (Js 3,5). Donde 
fica claro que não só para tratar com o próprio Senhor, mas também com suas coisas e obras 
é preciso particular disposição e santificação. Para ouvir suas palavras quando deu a Lei, 
mandou que se santificassem (cf. Ex 19,14); e ao que as deve falar convém ser santo, para 
que não diga o Senhor aquela terrível palavra, digna de ser temida: Ao pecador disse Deus: 
por que contas as minhas justiças com a tua boca? (cf. Sl 49,16). Aos sacerdotes mandou que 
se santificassem para as coisas do templo. E os que haviam de comer das coisas sacrificadas e 
celebrar a Páscoa comendo um cordeiro deviam estar santificados, sob pena de graves 
castigos (cf. Ex 13,1ss). 

5. Isto queria dizer São Paulo quando, manifestando pelo exemplo o respeito, a pureza e a 
santificação com que se deve exercer o ofício da pregação da palavra de Deus, diz que 
santificava o Evangelho de Deus (cf. Rm 15,19); não porque ele o tornasse santo, pois o 
mesmo Evangelho o é em si mesmo, mas porque, como daquele que, com má consciência, 
trata das coisas de Deus se diz que as suja, porque, se elas pudessem ser sujadas, bastava o 
que ele fazia para sujá-las, e enquanto em si, com aquele mau trato, dá a entender que as 
têm por pouca coisa e indignas de melhor tratamento, assim, quem as trata com a devida 
santificação, embora não lhes dê santidade em si mesmas, a dá na estima do seu coração, 
considerando-as dignas de toda reverência e de toda limpeza. 

6. E, neste sentido, disse o apóstolo São Pedro aos cristãos: Santificai o Senhor Jesus Cristo 
em vosso corações (1 Pe 3,15). Parece dura palavras que o homem santifique a Cristo, o qual 
é santíssimo em Si e fonte de onde todos os que têm graça e santificação a recebem (cf. Jo 
1,16), sem que ninguém a possa ter, de outra parte, nem muito nem pouco, pois Dele e não 
de outro diz Deus Pai: Sobre Ele florescerá a minha santificação (Sl 131,18). Com este sentido 
concorda São Paulo quando diz que Cristo, por virtude de Deus Pai, é feito nossa santificação 
(cf. 1 Cor 1,30); pois a que temos nos vem Dele e por Ele. Ele nos santifica, transformando-
nos verdadeiramente de sujos em limpos e de injustos em justos, tirando de nós a 
imundície  que tínhamos e nos dando a santificação que nos faltava. Mas nós O santificamos 
de outra maneira, como declara Isaías ao dizer: Santificai o Senhor das batalhas. E como se 
lhe perguntássemos: como vamos nós, criaturas não santas, santificar a nosso santíssimo 
Criador? - logo acrescenta: Seja Ele vosso tremor (cf. Is 8,13). Pois ao homem que teme a 
Deus com temor reverencial, O trata e O estima devidamente e O serve e O ama como 
senhor seu e último fim, Este lhe dá em seu coração certo ser e santificação, pois O estima e 
trata como a coisa santa. E isto Lhe tira o malévolo, ao tratá-Lo indignamente e ao sujá-Lo, se 
tal fosse possível, como o mesmo Deus se queixa disso no profeta Ezequiel (cf. Ez 22). E neste 
mesmo sentido desejamos e pedimos a Deus que seja santificado o seu nome (Mt 6,9), 
dando-nos a graça de O tratarmos com aquela reverência e santidade que Lhe é devida com 
muita justiça; e ao não ser tratado assim se queixa o Senhor de terem conspurcado seu nome 
(Ez 36,20). 

7. Mas é certo que quem não santificar a Deus e às suas coisas e com louco atrevimento 
aproximar-se indignamente Dele, por não ter por Santo a Deus, tratando-O sem reverência, o 
mesmo Deus resgatará sua honra e, com o castigo que infligir, mostrará ser santo e que os 
profanos e os despreparados não devem aproximar-se Dele. Temos exemplo disso em Nadab 
e Abiud, sacerdotes filhos de Aarão, que atrevidamente ofereceram ao Senhor incenso com o 
fogo que não deviam e, ao incensarem, saiu fogo por ordem do Senhor, que os atingiu e 
caíram mortos diante Dele. E para que se soubesse a causa desse terrível castigo, que tanto 



sofrimento causou para Aarão, pai deles, declarou Moisés: Isto é o que o Senhor disse: serei 
santificado nos que se aproximam de Mim em justiça  (cf. Lv 10,3). É justíssimo que o que não 
tem a Deus por santo, tratando-o por tal, seja castigado com tal castigo, para verem ele e 
todos claramente que tem Deus tal majestade e pureza, que os justos hão de morar com Ele 
e os sujos não hão de aproximar-se Dele. Ouvistes estas coisas, irmãos? Que achais? Quem 
de nós não tem muitas razões para temer o castigo das muitas ofensas que ao Senhor 
fizemos, na pouca reverência com que estivemos no seu templo, ouvimos ou dissemos os 
ofícios divinos, recebemos os sacramentos, ao olhá-Lo com nossos olhos, ouvi-Lo com pouca 
devoção e, enfim, em não ter tido aquela reverência e pureza de consciência que, para servi-
Lo e para tratar da menor de suas coisas, Lhe é justamente devida? 

 


