PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA e SÃO LOURENÇO
“Em obediência à vossa palavra, lançarei as redes” (Lc 5,5b)

O Que é Santo
Teríamos os cristãos se tornado fracos em nossa postura a respeito de santidade? Jamais
parece ter sido dito muito sobre isso. Quantos sentem como se estivessem vivendo vidas
santas? Pergunte-se a alguém sobre o nível de santidade em sua vida e pode-se ficar surpreso
pela resposta recebida. Os cristãos negligenciam a santidade? Pode ser que sim, pode ser que
não, mas a santidade ainda merece investigação. Afinal, Deus disse, tanto no Velho como no
Novo Testamento, "Santos sereis, porque eu, o Senhor, sou santo" (Levítico 19:2; 1 Pedro
1:16). O Velho Testamento é um bom lugar para começar. Comecemos respondendo a um par
de perguntas. Primeiro, o que é "santo"? E então, qual é a fonte de santidade?
O que é "santo"? Comecemos pela origem do significado. O termo hebraico para santo
provavelmente partiu de um conceito primitivo de separação ou remoção do sagrado do
profano. Deus tomou a palavra e usou-a para descrever muitas coisas e atividades separadas
para adoração. O termo para santo é encontrado predominantemente em sentido religioso e
usualmente contém um significado fundamental de "separado", ou "fora" do uso comum. O uso
do termo santo foi habitualmente restrito pelas regras cerimoniais ou limitado a certo povo
(Israel, sacerdotes), lugares (tabernáculo), coisas (altares), ou tempos (sábado). O termo
oposto a santo é "impuro" ou "profano" (veja Levítico 10:10).
Qadash, o termo para santo no Velho Testamento, é usado mais de 600 vezes, de muitos
modos. Muitas vezes é usado para nomear alguma coisa a ser separada; o santo lugar, por
exemplo (Êxodo 28:43; 29:30), era separado dos lugares comuns para propósitos de adoração.
Outras vezes é usado para descrever uma característica. O nome de Deus é literalmente
expresso "meu santo nome" (Levítico 20:3; 22:2). Sião é, às vezes, chamado o "santo monte"
(Salmo 2:6). Freqüentemente, o termo é usado como verbo. "Santificar" uma coisa é
"consagrá-la", ou separá-la do comum. Deus "santificou" o altar (Êxodo 29:29), o Templo (1
Reis 8:64), pessoas (Êxodo 19:10, 14) e lugares (Êxodo 19:23). Em poucos casos a santidade
é transmissível a outros objetos (Êxodo 29:37; 30:29; Levítico 6:27) mas na maioria dos casos
somente a impureza é transmissível e poluente para o que é santo (Ageu 2:12-13). Os objetos
santos são muito numerosos para serem nomeados aqui mas, para dar uma idéia, o
tabernáculo (ou mais tarde o Templo) e todos os artigos envolvidos na adoração, as pessoas
que executavam a adoração, a terra em volta do tabernáculo e a nação inteira de Israel eram
considerados santos.
O Velho Testamento usa o termo santo para descrever algo que é separado de coisas comuns,
impuras, contaminadas, do vício e da idolatria, e conseqüentemente se torna um antônimo para
tais coisas. Ele descreve todas as pessoas, lugares, coisas e tempos de algum modo
associados com Deus e sua adoração. Se um tal artigo de algum modo se tornasse impuro,
tinha que ser limpo novamente com sacrifício de sangue. Skinner descreve o significado de
santidade dizendo que santidade, "... em resumo, expressa uma relação que consiste
negativamente em separação do uso comum, e positivamente em dedicação ao serviço de
Jeová"1.
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Qual é a fonte da "santidade"? Deus disse aos israelitas, "Eu sou o Senhor vosso Deus;
portanto vós vos consagrareis, e sereis santos, porque eu sou santo" (Levítico 11:44).
Santidade não é um atributo de Deus, mas sua natureza essencial (Espírito Santo). Santidade
se refere a Deus e ou aquilo feito santo por ele e portanto nenhuma santidade existe fora dele.
"Santo" indica a própria separação de Deus da impureza ou pecado em sua perfeição de ser.
Coisas que eram inerentemente limpas poderiam tornar-se santas ao serem dedicadas a Deus
e seu serviço, tanto por Deus como por uma cerimônia estabelecida por ele. Somente Deus
tem poder e autoridade para tornar santos e purificar coisas contaminadas pela impureza.
Portanto, toda santidade vem de Deus.
O termo santo descreve aquelas coisas separadas do que é comum ou impuro, e sua fonte é
Deus. Mas isso é apenas o começo. Pedro citou "Sede santos porque eu sou santo" no
Novo Testamento (1 Pedro 1:16), mas a idéia não é nada nova. Deus indicou logo no início que
ele esperava que as pessoas de todas as idades fossem santas. Um autor comenta o relato da
criação em Gênesis 1:26 e observa, "Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ser à
imagem de Deus significa, entre outras coisas, que fomos feitos para espelhar e refletir o
caráter de Deus. Fomos criados para luzir para o mundo a santidade de Deus. Este era a
principal finalidade do homem, a verdadeira razão para sua existência"2. O sábio Rei Salomão
escreveu, "Eis o que tão-somente achei: que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu
em muitas astúcias" (Eclesiastes 7:29). Fomos criados à sua imagem, mas onde estamos
agora? A citação de Pedro ainda permanece verdadeira como afirmação. Somos separados
em Cristo. Mas como mandamento, podemos dizer que seguimos tudo isso estritamente?
Examinemos nossas vidas e vejamos se espelhamos a santidade de Deus.
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