“Rogai ao Dono da messe...”
“JOSÉ, COMO ERA JUSTO…”
No dia 8 de dezembro de 1870, o beato Pio IX proclamou São José padroeiro da Igreja universal. Agora, 152 anos
depois daquele acontecimento, vivemos um ano especial dedicado a São José que se encerrou no dia 8 de dezembro
de 2021. São José é o homem dos sonhos, com os pés na terra. É o homem que sabe acompanhar em silêncio
”, é o guardião das fraquezas e é“ o homem dos sonhos ”. São José obedece ao anjo que lhe apareceu num
sonho e toma consigo a Maria, grávida por obra do Espírito Santo, como narra o Evangelho de Mateus. Um homem
silencioso, obediente, que carrega nas suas costas promessas de "descendência, paternidade, filiação, estabilidade":
este penoso dever que hoje tem muito a dizer-nos, neste tempo de forte sentimento de orfandade. E esse homem,
esse sonhador, pega a promessa de Deus e a leva por diante com força, em silêncio. Ele cumpre-a porque é o
que Deus quer ”. São José é um homem que poderia dizer-nos tantas coisas, mas não fala; Ele é o homem
oculto, o homem do silêncio, que tem a maior autoridade daquele momento, sem fazê-la ver. E é que as coisas que
Deus confia ao coração de José são coisas débeis, são apenas promessas, e uma promessa é algo débil. José leva por
diante todas essas fragilidades: com a ternura com que se leva uma criança nos braços. José é o guardião das
debilidades para que cheguem a ser firmes na fé. Mas ele recebeu essa tarefa durante um sonho: ele é um homem
capaz de sonhar. E ele também é o guardião do sonho de Deus. O sonho de Deus de salvar-nos a todos, da redenção,
vem confiado a ele!. Ele é uma figura que tem uma mensagem para todos: hoje gostaria de pedir a S. José que
nos dê a todos a capacidade de sonhar, porque quando sonhamos coisas grandes, coisas belas, aproximamo-nos do
sonho de Deus, das coisas que Deus sonha sobre nós. Que ele dê aos jovens - porque era jovem - a capacidade de
sonhar, de correr riscos e de realizar as difíceis tarefas que viram nos sonhos. E que nos dê toda a fidelidade que
geralmente cresce numa atitude justa - era justo -, que cresce no silêncio - poucas palavras - e que cresce na ternura
que é capaz de guardar as próprias fraquezas e as dos outros. (Cf. Homilias do Papa Francisco em Santa Marta, 20 de março de 2017 e
18 de dezembro de 2018). Ensina-nos, José, como ser "não o protagonista". Diz-nos, José, como se vive sendo o
número dois ”. Explica-nos como ser grande sem se exibir. Diz-nos, neste teu dia, bom pai José.

ORAÇÃO A PARTIR DA PALAVRA DE DEUS
- Texto Bíblico: Mt 1,18-25

- Passos para a lectio divina

Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria,
sua mãe, estava desposada com José; antes de
coabitarem, notou-se que tinha concebido pelo poder
do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um
homem justo e não queria difamá-la, resolveu deixá-la
secretamente. Andando ele a pensar nisto, eis que o
anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse:
«José, filho de David, não temas receber Maria, tua
esposa, pois o que ela concebeu é obra do Espírito
Santo. Ela dará à luz um filho, ao qual darás o nome
de Jesus, porque Ele salvará o povo dos seus
pecados.»
Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor
tinha dito pelo profeta: Eis que a virgem conceberá e
dará à luz um filho; e hão-de chamá-lo Emanuel, que
quer dizer: Deus connosco. Despertando do sono, José
fez como lhe ordenou o anjo do Senhor, e recebeu sua
esposa.

1.

Leitura e compreensão do texto: Leva-nos a
perguntar sobre o conhecimento autêntico do
seu conteúdo: Que diz o texto bíblico em si?
Que diz a Palavra?
2. Meditação: Sentido do texto hoje para mim:
Que me diz, que nos diz hoje o Senhor através
deste texto bíblico? Deixo que o texto ilumine
a minha vida, a vida da comunidade ou da minha
família, a vida da Igreja neste momento.
3. Oração: Orar o texto supõe outra pergunta: Que
digo eu ao Senhor como resposta à sua
Palavra? O coração abre-se ao louvor de Deus,
à gratidão, implora e pede a sua ajuda, abre-se
à conversão e ao perdão, etc.
4. Contemplação, compromisso: O coração centrase em Deus. Com o seu mesma olhar contemplo
e julgo a minha própria vida e a realidade e
pergunto: Quem és, Senhor? Que queres que
eu faça?
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- Comentário
O anúncio do anjo a José é um resumo completo do Novo Testamento: Jesus salvará as pessoas dos seus pecados.
Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a expressão "perdão dos pecados" não significa o perdão de uma falta
específica, mas sim o resumo de toda a ação salvífica de Deus. Centrar a atenção na personalidade de José, a
sua atitude perante o mistério de Deus e perante a missão que lhe é confiada. José mostra-se pelo que é: um homem
"justo", um homem "bom". Joseph se vê na presença do divino. Essa concepção era de Deus e, diante do Mistério
de Deus presente em Maria, José reage como todos os "justos" da Bíblia reagem à presença do divino: como
Moisés, que se esconde diante da Glória de Deus presente; como Isaías, assustado com a aparência; como Isabel,
que pergunta por que a Mãe de seu Senhor vem a ela; como o centurião do evangelho, que diz não, que não é digno
O "justo" situa-se assim diante de Deus: ele sente-se pecador, indigno e retrai-se. Porque José é justo e bom,
sente-se na obrigação de se aposentar; Ele não tem o direito de reter Maria como sua porque Deus tomou posse
dela; Ele não pode aparecer como o pai da criatura que é somente de Deus. Onde Deus entra pessoalmente fazendo
de Maria objeto de sua presença e de sua bênção, José nada tem que fazer e assume a atitude de quem é "justo" e
sente-se indigno. E por ser "justo" e bom, entende que não pode romper com Maria por meio de um processo legal;
ou ele teria que revelar o mistério, ou exporia Maria a suspeitas injustas; quaisquer umas dessas duas coisas eram
injustas. Portanto, como isso aconteceu "antes de morarmos juntos", ele decidiu deixá-la em segredo. "
Como se vê, a versão da dúvida de José - tão popular - que o apresenta cheio daquelas angústias psicológicas que
geram a suspeita, nada tem a ver com o texto do Evangelho. O evangelista tem que revelar-nos como os desígnios
de Deus foram cumpridos e que atitude religiosa os homens tomaram antes perante esses desígnios. Tudo isso é
apoiado por uma exegese segura do estudo em profundidade do original das palavras do anjo a José. Assim, o
significado das palavras do anjo a José é o seguinte: "'Certamente', a criatura que existe nela vem do Espírito Santo,
mas tu não te retires, não hesites em tomar Maria como tua esposa, 'porque' tu terás a missão de dar-lhe um nome.
Aqui, novamente, apresenta-se a José um homem "justo" porque sabe situar-se diante de Deus em atitude de
obediência e de fidelidade. Aceita e cumpre a missão encomendada. Assim, José manifesta-se justo e bom
porque sabe perceber a presença de Deus e situa-se diante d’Ele como um pecador, e procura a melhor maneira
de atuar e retirar-se sem causar dano a ninguém. E, assim que ele conhece a vontade de Deus para ele, cumpre-a.
Ele vive voltado para Deus, dentro dos Seus planos e, cumprindo a Sua vontade divina, é instrumento e objecto do
amor de Deus. (https://mercaba.org/DIESDOMINI/ADVIENTO/04A/ev_comentarios.htm

ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES “AMOR DE DEUS”
Pai Bom, Jesus disse-nos: “A messe é grande e os trabalhadores são
poucos. Rogai ao Dono da messe para que envie trabalhadores aos
seus campos”. E também afirmou: “Tudo o que pedirdes ao Pai no meu
nome, Ele vo-lo concederá”. Confiados nesta palavra de Jesus e na
Vossa bondade, Vos pedimos vocações para a Igreja e para a Família
“Amor de Deus”, que se entreguem à construção do Reino como nova
civilização do amor. Santa Maria, Virgem Imaculada, protegei com a Vossa maternal intercessão as
famílias e as comunidades cristãs para que animem a vida das crianças e ajudem os jovens a
responder com generosidade ao chamamento de Jesus, para manifestar o amor gratuito de Deus
aos homens. Amém.

" Sou inimigo de falar do meu elogio “ (J. Usera)
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