
 

AMAR COMO S. JOSÉ 

“ 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 e pôr-lhe-ás o nome de Jesus, porque Ele salvará o povo dos seus 

pecados.” (Mt 1, 20-21) 

José 

Ninguém viveu mais próximo de Maria e de Jesus do que José. Depois de Maria, também não houve 

nenhuma criatura escolhida para uma missão mais elevada que José. A ele coube a honra e o precioso dever 

de ser o pai da Sagrada Família! É por isso que, na oração eucarística, o Papa Francisco, completando o 

trabalho iniciado pelo Papa Bento XVI, acrescentou o nome de S. José ao lado da invocação da Virgem 

Maria, antes da invocação dos apóstolos S. Pedro e S. Paulo. S. José, na verdade, precede-os em grandeza!  

E no entanto, sabemos tão pouco dele! Os Evangelhos não guardaram uma única palavra sua. Para suprir 

esta lacuna, muitos foram, ao longo dos séculos, contando histórias, que infelizmente nos fizeram acreditar 

numa imagem errada de S. José. Segundo os apócrifos, ele seria um homem idoso e viúvo, pois que homem 

jovem e virgem aguentaria um casamento como o dele? Que imagem tão pobre… Sejamos sinceros: é assim 

que imaginamos o maior santo de todos os tempos, depois da Virgem Maria? Podia o maior santo de todos 

os tempos amar Maria e Jesus como um amor dividido, fruto de outras escolhas?  

José e Maria são modelo para todos nós, porque encerram no seu amor todas as vocações: pela sua 

virgindade total e perpétua, José e Maria são modelo para todos os consagrados; pelo seu amor esponsal 

também total e perpétuo, José e Maria são modelo para todos os casais. Jesus foi o filho único de ambos, e 

n’Ele se centrou todo o seu amor. Nunca amaremos Jesus com a intensidade com que José O amou.  

Anunciação a José 

Este ano, somos chamados a viver o Natal a partir da narração de S. Mateus. Ora Mateus não nos narra a 

anunciação a Maria, mas sim a José. Diz-nos Mateus que José se apercebeu da gravidez de Maria, e logo 

intuiu que estava a mais no mistério que a envolvia. Por um lado, não conseguia duvidar da sua virtude, por 

demais evidente; por outro lado, como justificar tal gravidez? A única alternativa que lhe parecia justa era 

precisamente afastar-se silenciosamente do mistério. Mas logo um anjo lhe apareceu em sonhos: não, José 

não estava a mais no mistério que envolvia Maria, não precisava de se afastar! José fazia parte integrante 

dele. Seria ele, José, a dar o nome e, portanto, a filiação, ao Menino que ia nascer.  

Que alegria tão grande para José! Seremos capazes de imaginar ao de leve maior felicidade? José não foi um 

santo triste e sorumbático: José foi o mais feliz dos homens! E deve ter saltado de alegria como ninguém! 

Depois, prontamente, levantou-se do seu sono e recebeu Maria e Jesus, para sempre. 



 

Belém 

José fez certamente longos preparativos para o nascimento do Menino, ele que era carpinteiro. O berço que 

esperava Jesus era o mais belo que José alguma vez fizera. Mas Deus voltou a surpreende-lo, pedindo-lhe 

que, de novo, deixasse os seus sonhos e planos e partisse para Belém. O jovem carpinteiro, que tantas casas 

construíra, viu-se obrigado a recolher a sua própria família numa gruta! Que sofrimento, o de José! Deus 

pedia-lhe a renúncia ao seu orgulho e aos seus mais belos sonhos. E como sempre, José obedeceu 

prontamente, sem hesitação, com o coração transbordante de felicidade e de confiança absoluta em Deus.  

Nazaré 

José viveu para Maria e para Jesus. José nada mais desejou ou procurou do que servi-los e amá-los como 

jamais alguém os amou. A sua fé em Deus era inabalável. E no entanto, José morreu antes de Jesus se 

manifestar como Messias e iniciar a sua vida pública… Terá José presenciado milagres, na casa de Nazaré? 

Ou terá sempre vivido apenas e somente da fé? Na verdade, José morreu como Moisés, às portas da Terra 

Prometida, sem ver os frutos dos seus trabalhos. Até na hora da morte, o seu amor por Maria e Jesus foi feito 

de renúncia. Ele sentia que a sua missão não estava concluída, pois Jesus ainda não se manifestara e Maria 

iria ficar sozinha, mas continuava a confiar e a acreditar alegremente. Sempre. 

Compromisso 

Para aprendermos a amar Maria e Jesus, tenhamos este Natal, como mestre, S. José. 

Como José, também nós nos sentimos muitas e muitas vezes indignos de receber Maria e Jesus em nossa 

casa. Achamos que somos simples pecadores, e que não adianta esforçarmo-nos porque nunca seremos 

santos. O mistério do Reino é demasiado complexo para nós, o programa de vida das Famílias de Caná 

demasiado exigente, somos simples mortais, o melhor é afastarmo-nos… Aprendamos com José a deixar de 

lado todos estes escrúpulos: sim, também nós fazemos parte do mistério! O Senhor tem sobre nós desígnios 

de misericórdia, e quer que façamos parte da História da Salvação! Alegremo-nos!  

E como fazer, para receber Maria e Jesus como José recebeu? José revela-nos duas atitudes fundamentais: 

renunciar e acreditar. Renunciar aos nossos projetos e sonhos, renunciar a resultados e frutos, renunciar a 

receber garantias de sucesso – ensinemos aos nossos filhos a grande virtude da renúncia, ao longo deste 

Advento e nos presentes de Natal… Acreditar na fidelidade de Maria, que não nos engana; acreditar na 

Palavra do Senhor, mesmo sem nada ver; acreditar na missão a que Ele nos chama, mesmo que nos pareça 

que Ele nos conduz por caminhos impossíveis. E fazer ambas as coisas com perfeita alegria. 

S. José, rogai por nós! Um santo Natal para todos! Ámen! 
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