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Sagrada Família de Jesus, Maria e José 

13 . I . 2019 

 

“Exsúltat Gaudio pater Iusti;  

gaudeant Pater tuus et Mater tua, et exúltet quae génuit te”  

(Provérbios 23) 

“Exulta de Alegria o pai do Justo; 

Alegrem-se o teu Pai e a tua Mãe, e exulte a que te gerou” 

 

+ Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

Ave Maria... 

 

 

Caríssimos Filhos, 

 

 

Celebramos hoje a Festa da Sagrada Família de Nazaré, que nas condições mais 

simples possíveis deixa exalar a mais pura e sublime santidade, cujo nobre exemplo é 

sabiamente requerido pela Santa Igreja como postura a ser imitada pelas famílias cristãs, 

que desejam, de fato, se santificar e lucrar a salvação. 

São Paulo, escrevendo aos Colossenses, mostra-nos o caminho correto e seguro a 

ser tomado pelo verdadeiro discípulo de Jesus: Revestir-se do homem novo não é algo 

meramente externo como vestir um traje. Pelo contrário: supõe uma transformação que 

afeta  todo o ser  do  homem de  corpo  e alma, de inteligência e vontade.  Essa  mudança  
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interior põe-se em andamento ao tomar a resolução firme de levar uma vida cristã na sua 

mais plena integridade, entretanto requer um exercício cotidiano de todas as virtudes. 

Entre as virtudes enumeradas pelo apóstolo, queremos dar um relevo destacado à 

humildade, pois somente uma pessoa humilde está em condições de perdoar e agradecer de 

coração, uma vez que só ela é consciente de que tudo o que tem o recebeu de Deus. São 

Paulo ainda trata da Caridade, que é o vínculo da perfeição e o cinturão com o qual 

devemos nos cingir, já que, sem a caridade, as virtudes sobrenaturais não poderiam viver. 

No Evangelho, o quinto mistério gozoso, a perda e o encontro do menino Jesus. 

Pai e mãe procuravam o Filho, que estava entre os doutores falando, perguntando e 

respondendo sobre as coisas de Deus. Isso impressionava a todos. Numa cena de 

desespero e alegria, a Santíssima Virgem vai guardando no coração a certeza de que Seu 

Filho traz em Si hipostaticamente a filiação divina, por isso devia cumprir os desígnios do 

Eterno. Nosso Senhor Jesus Cristo não repreende seus pais, mas mostra que, acima de toda 

autoridade humana, está o dever primário de cumprir a vontade de Deus. O evangelho 

confirma que o menino era submisso aos pais e a eles devia respeito. 

Na humanidade de Jesus, havia três espécies de ciência: 

1ª) A ciência dos bem aventurados, ou seja, a visão da essência divina, em razão da 

união hipostática natureza humana de Cristo com a natureza divina, na única pessoa do 

Verbo. Esta ciência não podia crescer, pois já se apresenta em plenitude; 

2ª) A ciência infusa, que aperfeiçoava sua inteligência e pela qual conhecia todas as 

coisas, inclusive as ocultas: como ler os corações dos homens. Esta ciência também não 

podia aumentar. 

3ª) A ciência adquirida, pela qual, como os outros homens, adquiria novos 

conhecimentos a partir das experiências sensíveis. Essa evidentemente crescia com a 

passagem dos anos. 

A procura angustiante por parte de Maria Santíssima e do Castíssimo São José ao 

Menino-Jesus é a mesma procura que nossas famílias hoje fazem dentro de si mesmas. Um 

lar vazio, sem a presença real de Deus no seu seio. 

O que mais ainda há de sofrer nossas famílias com valores sempre atacados por 

ideologias que ferem a Lei Natural e Lei Divina? Entretanto, os ataques que considero mais  
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nefastos são os que vêm de dentro dos nossos lares: pais omissos, celularmente super-

hiper-mega-ultra-conectados com todos e com tudo fora de casa; filhos esquecidos, 

preteridos às máquinas, “carinhosamente calados” pelo brilho das telas de TV, 

computadores, celulares etc, etc, etc. 

Quanta saudade dos gritos nas ruas nas brincadeiras infantis ou mesmo dentro de 

casa, quando os pais chamavam seus filhos à atenção. Mas os aparelhos conectados com as 

mais altas e rápidas tecnologias não permitem que os pais façam isso. 

Hoje os filhos mandam, gritam, decidem, julgam e sentenciam. Os pais, em buscar 

do conforto e da comodidade, calam, resignam-se, permitem e deixam o barco à deriva. E 

crescem os delinquentes super-heróis com poderes quase que sobrenaturais: bastam 

espernear para que sejam liberadas até as senhas alfanuméricas das mais opulentas contas 

bancárias nos paraísos fiscais internacionais. 

No meu tempo, comia-se o que estava na mesa. Hoje... 

No meu tempo, não se interrompia conversa de adultos. Hoje... 

No meu tempo, no meu tempo, no meu tempo... 

Tudo isso se reflete em outras situações da vida. Na escola, vemos alunos que não 

respeitam professores; no ambiente de trabalho, vemos subalternos inflexíveis aos 

superiores: o caos está instaurado. 

Ah, se as famílias percebessem a importância dos valores Cristãos... 

Ah, se a oração e as refeições fossem mais partilhadas... 

Ah, se as mães fossem como Maria, se os pais, como José e se os filhos parecessem 

com Jesus de Nazaré... 

 

+ Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

 

 

  

Pe. Jurandir Dias Jr. 

Assistente Eclesiástico para a  
Forma Extraordinária do Rito Romano 


