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INTRODUÇÃO

e habitou entre nós
E habitou entre nós…
Et habitavit in nobis
Jo 1, 1-14

O Verbo era a Luz verdadeira,
que, ao vir ao mundo,
a todo o homem ilumina.
Ele estava no mundo
e por Ele o mundo veio à existência,
mas o mundo não o reconheceu.
Veio para o que era seu,
e os seus não o receberam.
Mas, a quantos o receberam,
aos que nele crêem,
deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus.
Estes não nasceram de laços de sangue,
nem de um impulso da carne,
nem da vontade de um homem,
mas sim de Deus.
E o Verbo fez-se homem
e habitou entre nós.
E nós contemplámos a sua glória,
a glória que possui como Filho Unigénito do Pai,
cheio de graça e de verdade.

*******
Quando gostamos mesmo muito de alguém, queremos estar o mais perto possível dessa pessoa e
queremos conhecê-la melhor do que a nós próprios, para sabermos aquilo de que ela precisa para
ser feliz, para percebermos quando precisa de ouvir um conselho, uma palavra de encorajamento,
ou até um bom raspanete (que também faz às vezes falta na descoberta da verdadeira felicidade).
Um abraço forte e sentido dado a alguém de quem gostamos é um sinal dessa nossa vontade de
estarmos perto, o mais perto possível, dessa pessoa de que tem tanto gostamos. Um abraço
daqueles em que ficamos tão colados que nem sequer sobra espaço.
E esse abraço custa a desfazer. Sobretudo quando nos estamos a despedir de alguém e vamos para
longe. Mas, quando a amizade é verdadeira, depois de “desfazermos” esse abraço, fica a memória
do calor da nossa amizade pela outra pessoa, e fica a certeza de que essa amizade não se desfaz e de
que essa pessoa habita connosco. Veio para ficar.
É assim (e muito mais!) com Deus.
Deus ama-nos mais do que tudo. Conhece-nos melhor do que ninguém, e a Sua vontade de se
aproximar sem distâncias foi muito além de um forte abraço, que ainda assim deixaria alguma
distância entre Deus e nós. Ele não quis deixar distância nenhuma e então fez-se um só com o
homem. Fez-se homem em Jesus. O Verbo fez-se homem e veio habitar connosco.
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Isto quer dizer que em Jesus encontramos o expoente máximo do amor de Deus por nós. E quer
também dizer que o nosso Deus é um Deus presente, que viveu connosco e como nós, que nos
falou, mostrou compaixão, deu o exemplo e até usou palavras duras quando foi preciso.
“Toda a vida de Jesus, a sua forma de tratar os pobres, os seus gestos, a sua coerência, a sua generosidade
simples e quotidiana e, finalmente, a sua total entrega, tudo é precioso e fala à nossa vida pessoal. Todas as
vezes que alguém volta a descobri-lo, convence-se de que é isso mesmo o que os outros precisam, embora não
o saibam: «Aquele que venerais sem o conhecer, é esse que eu vos anuncio»” (265 A Alegria do
Evangelho).
Não pensemos que o tempo verbal “habitou” entre nós, significa que isto é coisa do passado.
O que significa, sim, é que partiu de Deus, da sua vontade, vir habitar connosco, para todo o
sempre. Trata-se de um momento histórico concreto, algo que aconteceu na realidade quando,
num determinado dia de um determinado ano, Deus se fez Homem, nascendo em Nazaré de uma
Virgem chamada Maria, vivendo 33 anos entre nós e morrendo crucificado para nos salvar.
Encarnar significa entrar na História – na do mundo e na de cada um de nós-, de tal forma que
nunca mais se pode apagar nem reescrever o que aconteceu: que Deus feito Homem veio habitar
entre nós.
E quando este abraço de Deus com o homem parecia que se ia desfazer, ou seja, após a crucifixão e
morte de Jesus, Deus mostra-nos, com o milagre da Ressurreição, que este Amor é para todo o
sempre e que nem o maior dos sofrimentos imagináveis nos separa Dele. Antes de subir aos céus,
Jesus diz aos discípulos: “Eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos” (Mt. 28, 20)! Com esta
morte e ressurreição de Jesus, ficamos com uma marca indelével de filhos de Deus para toda a
eternidade, cujo destino é habitar com Ele para sempre.
O tema deste ano realça que a nossa fé é uma fé que não se baseia numa abstracção teórica ou
nalgum tipo de filosofia baseada em escritos teológicos distantes. Não: a nossa fé assenta na pessoa
concreta de Jesus que é Deus feito Homem, que existe mesmo, que faz parte da história, que veio
habitar entre nós.
Com o tema deste ano como fio condutor e sempre com o auxílio e exemplo de Nossa Senhora e
dos Santos propõe-se explorar e conhecer:
Um Deus que habita entre nós, nas nossas famílias, na nossa casa, em cada pessoa que
nos rodeia e, acima de tudo, através da Eucaristia
Independentemente das circunstâncias específicas da casa onde cada um de nós habita,
com mais dificuldades, com menos dificuldades, com muitos irmãos, com poucos
irmãos, em famílias crentes ou em famílias não crentes, cada um faz o seu caminho
junto dos que lhe estão próximos e a palavra casa, que não se reduz a uma morada fixa
mas a muito mais do que isso, remete para o local onde nos sentimos seguros. Onde
fica a nossa casa?
“Deus é o nosso Princípio, o nosso Fim, n’Ele nos movemos e existimos”, diz-nos São Paulo e
“Tu me envolves por todo o lado”, rezamos no salmo 139. Em Deus estamos em Casa.
Afastamo-nos de Deus, afastamo-nos de Casa. A nossa vida tem um horizonte
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finito. Vimos de Deus e só em Deus nos encontramos, nos integramos e todas as coisas
são meio para chegar a este fim. Habitar connosco significa que Deus faz de nós a sua
casa e, mais do que isso, significa que Ele é a nossa Casa. Ele é a nossa morada certa,
segura e permanente. Queremos por isso encontrar no nosso caminho de oração a
certeza de que “a bondade e amor do Senhor hão-de acompanhar-me todos os dias da minha
vida” e por isso “habitarei na casa do Senhor para todo o sempre” (Sl 23).
Esta presença de Deus junto de nós torna-se tão mais evidente na Eucaristia, centro
das nossas vidas enquanto Cristãos, na qual Jesus se torna realmente presente no pão e
no vinho. Esta presença de Jesus não é um mero simbolismo mas sim verdadeira
presença do Corpo e Sangue de Cristo que se entrega como nosso alimento espiritual e
como prova de amor tão incondicional e absoluto que só fica satisfeito em total
comunhão connosco, expressa no pão e no vinho que ao recebermos nos torna um só
com Ele e nos transforma. Como diz Santo Agostinho ao relatar uma visão que teve de
Jesus e na qual Ele lhe disse: «Eu sou o alimento dos fortes. Cresce e receber-me-ás. Tu não
me transformarás em ti, como o alimento do corpo, mas és tu que serás transformado em mim».
Um Deus que habita entre nós, de coisas concretas e a quem nada é indiferente, um
Deus próximo, que nos apela a não sermos indiferentes à vida, sendo a indiferença um
dos graves males dos nossos tempos e que o Papa exorta a combater: “Deus nada nos
pede, que antes não no-lo tenha dado: «Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro» (1
Jo4,19). Ele não nos olha com indiferença; pelo contrário, tem a peito cada um de nós, conhecenos pelo nome, cuida de nós e vai à nossa procura, quando O deixamos. Interessa-Se por cada
um de nós; o seu amor impede-Lhe de ficar indiferente perante aquilo que nos acontece. Coisa
diversa se passa connosco! Quando estamos bem e comodamente instalados, esquecemo-nos
certamente dos outros (isto, Deus Pai nunca o faz!), não nos interessam os seus problemas, nem
as tribulações e injustiças que sofrem; e, assim, o nosso coração cai na indiferença: encontrandome relativamente bem e confortável, esqueço-me dos que não estão bem! Hoje, esta atitude
egoísta de indiferença atingiu uma dimensão mundial tal que podemos falar de uma
globalização da indiferença. Trata-se de um mal-estar que temos obrigação, como cristãos, de
enfrentar” (cfr. mensagem da Quaresma do Papa Francisco, 2015); Pensamos que a
propósito do tema deste ano este “cunho” do combate à indiferença (indiferença
espiritual) poderia ser uma das ideias fortes;
Um Deus que habita entre nós e que se revela em Jesus - “Quem me vê vê o Pai” (Jo 14,
8.9), por quem nos devemos apaixonar e seguir o seu exemplo (de, despidos de
preconceitos, mostrar compaixão pelos mais fracos, e sermos coerentes nas nossas
vidas, e mostrando firmeza quando necessário, tal como fez Jesus);
Ao revelar-Se, ao dar-Se a conhecer em Jesus, Deus diz-nos que um só é o Caminho,
uma só a Verdade, uma só é a Vida. Só seguindo o exemplo de Jesus conheceremos a
Deus e seguindo o exemplo de Jesus, viveremos o verdadeiro amor, a verdadeira
felicidade.
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A este propósito, ficam as seguintes palavras do Papa Francisco:
«...porque verão a Deus
[…]
Por isso, o convite do Senhor a encontrá-Lo é dirigido a cada um de vós, independentemente do
lugar e situação em que vos encontrardes. Basta «tomar a decisão de se deixar encontrar por
Ele, de O procurar dia a dia sem cessar. Não há motivo para alguém poder pensar que este
convite não lhe diz respeito» (Exort. ap. Evangelii gaudium, 3). Todos somos pecadores,
necessitados de ser purificados pelo Senhor. Mas basta dar um pequeno passo em direcção a
Jesus para descobrir que Ele está sempre à nossa espera de braços abertos, especialmente no
sacramento da Reconciliação, ocasião privilegiada de encontro com a misericórdia divina que
purifica e recria os nossos corações.
Sim, queridos jovens, o Senhor quer encontrar-nos, deixar-Se «ver» por nós. «E como?»:
poder-me-íeis perguntar. Também Santa Teresa de Ávila, nascida na Espanha precisamente
há quinhentos anos, já de pequenina dizia aos seus pais: «Quero ver a Deus». Depois descobriu
o caminho da oração como «uma relação íntima de amizade com Aquele por quem nos sentimos
amados» (Livro da Vida 8, 5). Por isso, pergunto-vos: Vós rezais? Sabeis que tendes
possibilidade de falar com Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo, como se fala com um amigo?
E não um amigo qualquer, mas o vosso amigo melhor e de maior confiança! Tentai fazê-lo,
com simplicidade. Descobrireis aquilo que um camponês d’Ars dizia ao santo cura do seu país:
quando estou em oração diante do Sacrário, «eu olho para Ele e Ele olha para mim»
(Catecismo da Igreja Católica, 2715).
Uma vez mais convido-vos a encontrar o Senhor, lendo frequentemente a Sagrada Escritura.
E, se não tiverdes ainda o hábito de o fazer, começai pelos Evangelhos. Lede um pedaço cada
dia. Deixai que a Palavra de Deus fale aos vossos corações, ilumine os vossos passos (cf. Sal
119/118, 105). Descobrireis que se pode «ver» a Deus também no rosto dos irmãos,
especialmente os mais esquecidos: os pobres, os famintos, os sedentos, os forasteiros, os doentes, os
presos (cf. Mt 25, 31-46). Já alguma vez tivestes a experiência disto? Queridos jovens, para
entrar na lógica do Reino de Deus, é preciso reconhecer-se pobre com os pobres. Um coração
puro é necessariamente também um coração despojado, que sabe abaixar-se e partilhar a sua
vida com os mais necessitados.
O encontro com Deus na oração, através da leitura da Bíblia e na vida fraterna ajudar-vos-á
a conhecer melhor o Senhor e a vós mesmos. Como aconteceu com os discípulos de Emaús (cf. Lc
24, 13-35), a voz de Jesus inflamará os vossos corações e abrir-se-ão os vossos olhos para
reconhecer a sua presença na vossa história, descobrindo assim o projecto de amor que Ele tem
para a vossa vida.»
(Mensagem do Papa Francisco para a XXX Jornada Mundial da Juventude)

E HABITOU ENTRE NÓS

ESPIRITUALIDADE 2015

6

Um Deus que habita entre nós, e que se fez homem no seio da Sagrada Família. Um
Jesus que nasceu e se fez homem numa família virtuosa que, acima de todas as coisas,
amava a Deus e ao seu Filho. Expressão disto é a forma como Nossa Senhora e São
José acompanham o crescimento de Jesus, com as preocupações normais que têm os
pais -, por exemplo, quando perdem Jesus e o reencontram a ensinar no templo - mas
ao mesmo tempo deixando “margem” para que o seu filho seguisse a sua vocação, não
lhe colocando entraves e deixando-o cumprir o destino que Deus tinha para ele
(aprendendo com isso e nisso encontrando a manifestação da vontade e do Amor de
Deus – “Quanto a Maria, conservava todas estas coisas ponderando-as no seu coração” (Lc 2,
19));
Com o exemplo da Sagrada Família, aprendemos a crescer em Família, respeitando o
desenvolvimento dos outros e estando sempre presentes com o nosso Amor, e
aprendemos a fazer da nossa família verdadeiro templo de Deus.
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NOSSA SENHORA

E habitou… Em mim.
(Dia 1)

Lucas 1, 26-38: Ao sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma
cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem
chamado José, da casa de David; e o nome da virgem era Maria.
Ao entrar em casa dela, o anjo disse-lhe: «Salve, ó cheia de graça, o Senhor
está contigo.» Ao ouvir estas palavras, ela perturbou-se e inquiria de si
própria o que significava tal saudação. Disse-lhe o anjo: «Maria, não temas,
pois achaste graça diante de Deus. Hás-de conceber no teu seio e dar à luz um
filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e vai chamar-se Filho do
Altíssimo. O Senhor Deus vai dar-lhe o trono de seu pai David, reinará
eternamente sobre a casa de Jacob e o seu reinado não terá fim.»
Maria disse ao anjo: «Como será isso, se eu não conheço homem?»
O anjo respondeu-lhe: «O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo
estenderá sobre ti a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é Santo e será
chamado Filho de Deus. Também a tua parente Isabel concebeu um filho na
sua velhice e já está no sexto mês, ela, a quem chamavam estéril, porque nada é
impossível a Deus.» Maria disse, então: «Eis a serva do Senhor, faça-se em
mim segundo a tua palavra.» E o anjo retirou-se de junto dela.
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1

BIOGRAFIA

Através do mistério da Imaculada Conceição, Deus deu primeiro o seu Sim a Nossa Senhora.
Maria é cheia de graça, nasceu sem as marcas do pecado original: desde o início, Maria foi
escolhida por Deus para a missão que lhe foi confiada e foi sendo preparada para essa vocação.
Ao longo da sua vida, também Nossa Senhora foi dando os seus pequenos Sim’s: rezava, conhecia
o Antigo Testamento, queria fazer a vontade de Deus; Deus já ia habitando Nela desta forma.
Todos nos lembramos do momento da Anunciação do Anjo Gabriel (o grande Sim de Nossa
Senhora) e que fez logo de seguida? Foi visitar a sua prima Isabel, que também estava à espera de
bebé. Este episódio mostra como Maria, levando Jesus dentro de sim, não fica fechada em si
mesma, mas sempre procura pôr-se ao serviço.
A partir do nascimento de Jesus, os Sim’s de Nossa Senhora vão-se “complicando”, isto é,
vão tendo mais consequências. É que Deus não lhe pediu tudo duma vez, foi pedindo aos poucos,
ao longo da vida. Ser a Mãe de Deus não foi tarefa que lhe facilitasse a vida!
Jesus nasceu duma maneira pobre: “Teve o seu filho primogénito, que envolveu em panos e recostou
numa manjedoira, por não haver lugar para eles na hospedaria” (Lc 2, 7) e é aos pastores, gente
humilde e desprezada por todos, que o nascimento do Messias é anunciado pela primeira vez.
“Todos os que ouviram se admiraram do quanto lhes disseram os pastores. Quanto a Maria, conservava
todas estas coisas, ponderando-as no seu coração” (Lc 2, 18-19).
Ao apresentar Jesus no Templo, Maria ouve a profecia de Simeão “uma espada trespassará a tua
alma, a fim de se revelarem os pensamentos de muitos corações” (Lc 2, 21-39). Esta profecia antecipa os
sofrimentos que a Mãe de Jesus passará mais tarde, por tanto amar Deus que habitou entre nós,
mas que foi rejeitado pelos homens. E logo depois Maria, José e o Menino Jesus têm de fugir para
o Egipto, devido à perseguição de Herodes (Mt 2, 13).
A fé de Nossa Senhora é desafiada pela normalidade de Jesus – Entretanto, o Menino crescia e
robustecia-Se, enchendo-Se de sabedoria, e a graça de Deus estava com Ele (Lc 2, 40).
Deus confiou o Menino a Nossa Senhora e ela perdeu o Menino no Templo aos doze anos. Como
se terá sentido? Desesperada? Incompetente? Afinal, ela perdeu Deus! Ao fim de três dias,
reencontrou-o: «Filho, porque nos fizeste isto? Olha que Teu pai e eu andávamos aflitos à
Tua procura» (Lc 2, 48). A resposta de Jesus ajudou-a a perceber que reencontrou Jesus como Ele
queria agora ser reconhecido por ela: como Filho de Deus, que vivia em íntima relação com Deus
Pai.
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Porém, regressam novamente a Nazaré à vida normal: “Depois desceu com eles, voltou para Nazaré e
era-lhes submisso. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em
estatura e em graça, diante de Deus e dos homens” (Lc 2, 51-52). Nossa Senhora vai aceitando os
ritmos de Deus, não quer forçar os gestos de Deus, mas habita com Ele, pacientemente. Mas
interiormente podemos supor as suas interrogações: “Então quando é que Jesus Se vai manifestar?
Porque é que Ele continua a trabalhar na carpintaria?”.
Finalmente, Jesus aos 30 anos inicia a Sua vida pública. No episódio das bodas de Caná, Maria
preocupa-se com a falta de vinho, mas confia no seu Filho e diz: «Fazei tudo o que Ele vos
disser» (Jo 2, 1-12). Neste dia, a intercessão de Maria mostra como Jesus a valoriza. Ao longo da
vida pública de Jesus, Nossa Senhora é elogiada (Lc 11, 27-28).
Nos momentos da paixão e morte de Jesus na Cruz, Nossa Senhora é exemplo de fidelidade. Sem
perceber tudo o que acontecia, permaneceu junto do Seu Filho e não perdeu a fé, continuando,
mesmo nesse momento doloroso e difícil, a saber e a acreditar que era criada e amada por Deus e
que Este se mantinha fiel às Suas promessas. Também na Cruz, Jesus dá-lhe uma nova missão:
“Mulher, eis o teu filho”, confiando-lhe assim todos os homens e mulheres de todos os tempos ao seu
cuidado maternal.
Com a ressurreição de Jesus, podemos imaginar a alegria de Maria. Ele está vivo e dá-nos a
paz: «A paz seja convosco» (Jo 20, 21-22). Nas diversas aparições aos discípulos, Jesus ressuscitado
envia sobre eles o Espírito Santo, formando a Igreja, para que partissem em missão anunciando o
amor de Deus e o chamamento de todos à santidade. Jesus promete: “Eu estarei sempre convosco até
ao fim dos tempos” (Mt 28, 20). Ele habita entre nós, na Igreja. E Nossa Senhora, até ser elevada ao
Céu, permaneceu junto dos discípulos e da Igreja (Act 1, 13-14).
E hoje Nossa Senhora continua a cuidar de nós e a anunciar o Seu Filho, como relembrou em
Fátima aos pastorinhos em 1917.

2

NOSSA SENHORA… E HABITOU ENTRE NÓS

O momento da Anunciação do Anjo Gabriel é o grande Sim de Nossa Senhora: “Eis aqui a
escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a Sua palavra”. A partir daqui, Deus fez-Se carne,
homem e habitou dentro dela. O Sim de Maria foi essencial para que Deus habitasse entre nós!
Nossa Senhora é o primeiro sacrário.
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3

PRINCIPAIS ASPECTOS DA ESPIRITUALIDADE

(desenvolvida através da oração da Avé Maria. Esta é a oração mais rezada por nós, é a oração mais
vincada da espiritualidade de Nossa Senhora)
Avé Maria Cheia de Graça
Nossa Senhora deixou-se habitar pela Graça de Deus, pelo Espírito Santo.
Dá conta da iniciativa de Deus na nossa vida: Deus dá-nos várias bênçãos, a primeira de
todas a existência e dá-nos várias graças ao longo da vida.
No caso de Nossa Senhora, as graças recebidas eram para não pecar e na nossa vida
somos chamados a uma vida de graça e a viver em liberdade.
O Senhor é convosco
Dá conta das maravilhas que Deus faz em Nossa Senhora; e como Deus a acompanha na
sua vida. Também nós podemos dizer: Ele está connosco!
Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus
Quando Nossa Senhora visita a sua prima Santa Isabel é recebida com esta frase. Nossa
Senhora responde com o Magnificat (Lc 1, 46), esta oração mostra a gratidão e humildade
que Nossa Senhora tem, apontando sempre o que o Senhor lhe pede e não a sua vontade.
Este episódio retrata também a constante disponibilidade de Maria em servir Deus; a
cidade de Santa Isabel ficava nas montanhas e a distância da cidade de Nazaré até lá eram
de três a quatro dias de caminhada. Era, portanto, uma viagem penosa e difícil, mas Maria
está satisfeita, está alegre e é esta alegria que faz com que abandone as comodidades e se
ponha a caminho.
A caridade de Maria não se detém na ajuda concreta, ela vai além; faz com que a prima
encontre Jesus. De facto, logo que viu Maria, o bebé de Isabel mexeu-se no seu ventre (Lc
1, 41): é o fulcro e a ápice da missão evangelizadora; é o significado mais verdadeiro e o
objectivo mais genuíno de todo o percurso missionário: doar aos homens o Evangelho
vivo e pessoal, que é o próprio Senhor Jesus (Papa Bento XVI)
É de destacar também a importância do ventre de Maria: o corpo de Maria é literalmente
moldado pela sua entrega a Deus. E o seu corpo, transportando Deus dentro de si, é como
um templo. (Note-se a importância que Deus dá ao nosso corpo: Ele próprio quis assumir
a carne humana!)
No centro da oração está Jesus. Centralidade de Jesus na vida de Nossa Senhora.
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Santa Maria, Mãe de Deus
Com esta passagem é feito um chamamento a todos para a Santidade, para o encontro da
vocação específica de cada um de nós. A vocação de Nossa Senhora foi ser Mãe de Deus.
Ela é modelo de Santidade.
Rogai por nós os pecadores
Reconhecimento das nossas fragilidades, de que precisamos de Deus e que somos
pecadores: precisamos de pedir perdão e de nos reconciliar com Deus.
Nossa Senhora é modelo de oração:
Que nos ensina a rezar (ex: viver em silêncio, meditar a palavra de Deus)
Que é destinatária da oração (intercessora junto de Deus).
Agora e na hora da nossa morte
O uso do tempo presente como tempo decisivo da nossa fé. Não adiemos a nossa
conversão pois nunca saberemos quando chegará a nossa hora!
Pedimos que, na hora da nossa morte, a Nossa Mãe interceda por nós e nos leve “ao colo”
para junto do Pai.

4

NOSSA SENHORA… E HABITOU EM MIM

Que tem este facto – Ele habitou entre nós – a ver comigo? Afinal, quem sou eu? Que faço aqui?
Há muitas explicações sobre o que é o homem: a biologia, a psicologia, a psiquiatria, a neurologia,
etc, tudo divide o homem aos bocadinhos para o explicar... mas nada explica totalmente!
Sei que sou único. Existo aqui e agora. Não me criei a mim mesmo, mas fui criado por Outro.
Pensado e desejado por Deus, com a decisiva colaboração dos meus pais. Sou dotado de liberdade,
inteligência, vontade, memória, emoções, afectos, etc.
Sou dotado de corpo e alma – não sou só matéria, também não sou só espírito! Sou uma unidade de
corpo e alma. Porém, noto também em mim uma divisão interior: tantas vezes “não faço o bem que
quero e faço o mal que não quero” (cf. Rom 7,14)! O pecado gera em mim esta divisão. Afasta-me de
Deus. Esqueço Deus. E ao afastar-me de Deus, esqueço-me de quem sou. A parábola do Filho
Pródigo é boa imagem deste esquecimento.
Por isso, Deus não ficou parado e veio ao nosso encontro, porque nos ama. Sim, o próprio Deus
fez-Se homem em Jesus, no ventre de Maria que disse sim, e habitou entre nós. Assumiu a
condição do homem, igual a nós em tudo, excepto no pecado.
E só com Jesus nos percebemos a nós mesmos: é porque Ele se fez homem e habitou entre nós e Se
deu a conhecer que nós percebemos o quão importantes somos para Deus. O Filho de Deus quis
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vir ao meu encontro e revela-Se a mim mesmo como Filho, dá-se a conhecer a Si e dá-me a
conhecer a mim mesmo. Diz-me com a sua vida entregue por mim na cruz: Tu és precioso para
mim. Diz-me porque fui criado – por amor gratuito – e para que fui criado – para na minha
liberdade escolher viver como filho de Deus que acolhe o Seu amor e responde amando a Deus e a
todos, chamado a ser santo e a viver eternamente na Sua companhia que nos dá plenitude.
Recapitulando:
1

Deus cria o homem para ser amado e amar a Deus (relato do Génesis 2-3);

2

Homem vira-se contra Deus, pecando; esconde-se de Deus, esquece até quem é (relato
do Génesis 2-3); isto também acontece comigo hoje!

3

Deus vem ao encontro do homem de várias formas; por fim, Deus faz-se homem, “o
Verbo fez-se carne e habitou entre nós” (Jo 1, 14) por meio do sim de Nossa Senhora;

4

Os homens rejeitaram Jesus, condenando-o à morte de cruz. Jesus ressuscita ao terceiro
dia. A sua ressurreição comprova-o como o verdadeiro Filho de Deus! O amor vence a
morte, perdoa o pecado: com Jesus, percebemos que não fomos criados para a morte,
mas para a vida eterna! A sua ressurreição é também para mim.

5

Jesus institui a Igreja e os sacramentos e envia os discípulos a baptizar e fazer
discípulos, para chegar até mim hoje;

6

Importância do Baptismo! Pelo Baptismo, sou tornado filho de Deus, revestido de
Cristo, liberto do pecado, membro da Igreja. O baptismo dá-me identidade! “O cristão é
outro Cristo”, e podemos dizer com S. Paulo: “Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em
mim” (Gal 2, 19). “A identidade cristã, que é aquele abraço baptismal que o Pai nos deu em
pequeninos, faz-nos anelar, como filhos pródigos – e predilectos em Maria –, pelo outro abraço, o
do Pai misericordioso que nos espera na glória.” (Evangelii Gaudium, 144)

7

«Pelo Baptismo fomos sepultados com Cristo na morte, para que, tal como Cristo foi ressuscitado
de entre os mortos pela glória do Pai, também nós caminhemos numa vida nova» (Rm 6, 4);
nele, tornamo-nos nova criatura e filhos adoptivos de Deus. No Baptismo, o homem
recebe também uma doutrina que deve professar e uma forma concreta de vida que
requer o envolvimento de toda a sua pessoa, encaminhando-a para o bem; é transferido
para um novo âmbito, confiado a um novo ambiente, a uma nova maneira comum de
agir, na Igreja. Deste modo, o Baptismo recorda-nos que a fé não é obra do indivíduo
isolado, não é um acto que o homem possa realizar contando apenas com as próprias
forças, mas tem de ser recebida, entrando na comunhão eclesial que transmite o dom de
Deus: ninguém se baptiza a si mesmo, tal como ninguém vem sozinho à existência.
Fomos baptizados. (Papa Francisco, Lumen Fidei 41)
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5

ORAÇÃO

Angelus
V. O Anjo do Senhor anunciou a Maria
R. E Ela concebeu do Espírito Santo
Avé Maria…
V. Eis aqui a escrava do Senhor.
R. Faça-se em mim segundo a Vossa Palavra
Avé Maria
V. E o Verbo divino encarnou.
R. E habitou entre nós.
Avé Maria
V. Rogai por nós Santa Mãe de Deus
R. Para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo
Oremos.
Infundi, Senhor, como Vos pedimos, a Vossa graça nas nossas almas, para
que nós, que pela Anunciação do Anjo conhecemos a Encarnação de Cristo,
Vosso Filho, pela sua Paixão e Morte na Cruz, sejamos conduzidos à glória
da ressurreição. Por Nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho que é Deus
convosco na unidade do Espírito Santo.
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SÃO JOSÉ

"São José""- Guido Reni - Pintor
italiano do período barroco (1575-1642)

E habitou … No outro.
(Dia 2)
Genealogia de Jesus Cristo (Mt 1,1-17) - 23Ao iniciar o seu ministério,
Jesus tinha cerca de trinta anos. Supunha-se que era filho de José; e este de
Eli, 24e assim sucessivamente: de Matat, de Levi, de Melqui, de Janai, de José,
25de Matatias, de Amós, de Naum, de Esli, de Nagaí, 26de Maat, de Matatias,
de Chimei, de Josec, de Jodá, 27de Joanan, de Ressa, de Zorobabel, de Salatiel,
de Neri, 28de Melqui, de Adi, de Cosam, de Elmadam, de Er, 29de Jesua, de
Eliézer, de Jorim, de Matat, de Levi, 30de Simeão, de Judá, de José, de
Jonam, de Eliaquim, 31de Meleá, de Mená, de Matatá, de Natan, de David,
32de Jessé, de Obed, de Booz, de Salá, de Nachon, 33de Aminadab, de Admin,
de Arni, de Hesron, de Peres, de Judá, 34de Jacob, de Isaac, de Abraão, de
Tera, de Naor, 35de Serug, de Ragau, de Péleg, de Éber, de Chela, 36de
Quenan, de Arfaxad, de Sem, de Noé, de Lamec, 37de Matusalém, de Henoc,
de Jared, de Maleleel, de Quenan, 38de Enós, de Set, de Adão, de Deus.
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1

BIOGRAFIA

A biografia de São José que conhecemos corresponde a um conjunto relativamente reduzido de
referências que a ele são feitas nos Evangelhos, não se sabendo, na verdade, muito sobre a vida ou
sobre a morte do pai adotivo de Jesus.
Sabemos, em suma, que São José era o prometido esposo de Maria, com quem casou, e foi o pai
terreno de Jesus.
Sabemos também que era descendente da casa real de David (que por sua vez descendia de
Abraão), que residia na aldeia de Nazaré, na Galileia, e que era carpinteiro de profissão (“*Não é
Ele o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas?” cfr.
Mateus 12, 55).
Para além disto, a verdade é que poucas vezes se refere a figura de José nos Evangelhos (alguns
evangelistas nem sequer o mencionam), que entra “em cena” imediatamente antes dos seus
esponsais com Maria e que desaparece, discretamente, pouco depois, ainda durante a infância de
Jesus. Por outro lado, a sua morte não vem mencionada no Novo Testamento e não parece haver
registo de qualquer palavra sua.
No entanto, ele é o homem comum a quem foi confiada (e por quem foi cumprida) a missão
grandiosa de proteger, prover e educar o Filho de Deus, assumindo, em toda a plenitude, a
paternidade Deste. Realmente, quando Deus precisou de alguém que o representasse no papel de
pai sobre a terra, foi a José que escolheu – foi a José que entregou o Seu Filho.
E foi José, que guardou sempre - com profundo amor, contínua vigilância e sem nenhum louvor ou
protagonismo - a sua esposa Maria e o seu Filho divino; foi ele que proveu com o seu trabalho o
sustento destes; foi ele que os afastou do perigo (seja à nascença ou na fuga para o Egipto), foi ele
que lhes deu socorro e conforto.
José é, por tudo isso, Santo, Padroeiro Universal da Igreja, Padroeiro da Família e Padroeiro dos
Trabalhadores.
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2

SÃO JOSÉ… E HABITOU ENTRE NÓS

São José está, por várias razões, no princípio (e no centro) do mistério deste Deus que se faz
Homem e que vem habitar entre nós.
É desde logo, em conjunto com Nossa Senhora, a primeira, a grande e a verdadeira ligação
histórica/física entre Deus e a Humanidade. São José é um dos criadores de condições para o
crescimento humano do Deus Menino. É ele que constrói a casa e o lar que Deus veio
(literalmente) habitar, onde Jesus cresceu e onde “aprendeu” a descobrir sua humanidade.
É ele que, com Maria, aponta Jesus nos primeiros caminhos da vida na terra. Foi ele que, com
Maria, educou Jesus, lhe terá ensinado a falar, a estar, a respeitar os mais velhos, a conhecer a
natureza e as pessoas que o rodeavam, a conhecer a sua família, a sua cultura e as tradições do seu
povo, a religião judaica, os estrangeiros, os seus costumes, as suas brincadeiras, a sua profissão, os
lugares da sua terra.
Terá sido ele que – como qualquer pai comum – se terá maravilhado com os primeiros passos de
Jesus, terá rido com as suas primeiras brincadeiras, se terá zangado com as suas travessuras, se
terá preocupado com as suas ausências, se terá angustiado com o seu destino…
São José é realmente um grande exemplo de santidade.
Ele, que, mantendo o seu coração aberto ao que lhe foi pedindo o seu Deus, aceitou essa missão
extraordinária e tão difícil aos olhos dos homens e do seu tempo: Perfilhar o Filho do Divino e
assumir essa paternidade – não como estatuto ou como riqueza – mas como identidade, verdadeira
vocação, criadora e salvífica de toda a humanidade.
São José aceitou criar, na beleza e na limitação do amor humano e familiar, Aquele que sabia não
ser só (ou principalmente) seu Filho, Aquele que, por estar predestinado a amar e a salvar toda a
humanidade, não podia caber só no lar de uma família, no espaço de um País, no templo de uma
religião ou, mesmo, no tempo de uma vida terrena. Aquele que havia de sofrer como nenhum
outro para nos libertar da morte.
São José aponta-nos, assim, também a nós, um caminho: o de tornarmos as nossas vidas (a vida de
cada um de nós) em lugar de “paternidade” do Deus Menino. Que, com a ajuda do seu exemplo,
possamos abrir o nosso coração aos desígnios de Deus e, assim, aceitar receber, proteger e fazer
crescer a “divindade” em cada um de nós e à nossa volta.
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3

PRINCIPAIS ASPECTOS DA ESPIRITUALIDADE

O sono silencioso de S. José
Um dos aspectos mais importantes da espiritualidade de S. José prende-se com a sua (talvez
aparente) ausência de afirmação discursiva e de protagonismo no texto evangélico. Como vimos
antes, não só os Evangelhos não mencionam qualquer palavra que tenha sido proferida por este
homem tão importante e tão central no mistério da vinda salvífica de Jesus, como em dois dos
curtos (mas relevantíssimos) episódios em que S. José aparece, é retratado a dormir.
(Anúncio do Nascimento de Jesus, Mt 1, 18 - 25)- 18Ora, 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. 19*José, seu esposo, que era um homem justo e não queria difamá-la, resolveu deixá-la
secretamente. 20*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. 21*Ela dará à luz um filho, ao qual darás o nome de Jesus, porque Ele salvará o povo dos seus
pecados.» 22Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta: 23*Eis que a virgem
conceberá e dará à luz um filho; e hão-de chamá-lo Emanuel, que quer dizer: Deus connosco. 24Despertando
do sono, José fez como lhe ordenou o anjo do Senhor, e recebeu sua esposa. 25*E, sem que antes a tivesse
conhecido, ela deu à luz um filho, ao qual ele pôs o nome de Jesus.
(Fuga para o Egipto, Mt 2, 13 - 14) – 13*Depois de partirem, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a
José e disse-lhe: «Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egipto e fica lá até que eu te avise, pois
Herodes procurará o menino para o matar.» 14*E ele levantou-se de noite, tomou o menino e sua mãe e
partiu para o Egipto…
Em ambos os episódios, salta a vista que este não é um sono qualquer, não é um sono ausente,
despreocupado, sem espaço para os sonhos ou para a palavra de Deus. É um sono de quem “sonha”
com o projecto de Deus para a humanidade, é um sono de quem tem o coração predisposto a
realizar a missão (por mais difícil, inesperada e – até – indesejada) que Deus escolheu para si. O
Papa Emérito Bento XVI (que partilha com o Papa Francisco uma devoção muito especial a S.
José) sublinha precisamente este aspecto numa belíssima homília proferida, quando ainda era
Cardeal, no dia de São José, que passamos a citar:
“José dorme, é verdade, mas está simultaneamente disposto a ouvir a voz do anjo (Mt 2, 13ss).
Parece depreender-se da cena o que o Cântico dos Cânticos tinha proclamado: eu dormia, mas o
meu coração estava vigilante (Cânt 5,2). Os sentidos exteriores repousam, mas o fundo da alma
pode ser tocado. Nessa tenda aberta temos a representação do homem que, desde o mais profundo
do seu ser, pode ouvir o que vibra no seu interior ou lhe é dito desde as alturas, do homem cujo
coração está suficientemente aberto para receber aquilo que o Deus vivo e o seu anjo lhe querem
comunicar. Nessa profundidade, a alma de qualquer homem pode encontrar-se com Deus. Nessa
profundidade, Deus fala a cada um de nós e mostra-nos como está próximo.”
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Este sono vigilante e atento de S. José nasce do silêncio, que elimina os muitos ruídos que nos
rodeiam e abre a nossa alma à possibilidade de “ouvirmos” o essencial. É esse silêncio (verdadeiro,
profundo e ensurdecedor) que permite fazer ecoar em nós a palavra de Deus, que faz do nosso
espírito uma “antena” sintonizada na “frequência” certa.
“Contudo, na maior parte das vezes encontramo-nos invadidos por cuidados, inquietações,
expectativas e desejos de toda a espécie, tão repletos de imagens e carências produzidas pela vida
de cada dia, que, por muito que vigiemos exteriormente, é-nos pedida a vigilância interior e, com
ela, o som das vozes que nos falam desde o mais íntimo da alma. Esta está tão sobrecarregada e
são tantas as muralhas erguidas no seu interior, que a voz suave do Deus próximo não consegue
fazer-se ouvir. Com a chegada da Idade Moderna, os homens têm vindo a dominar cada vez
mais o mundo e a dispor das coisas à medida dos seus desejos; mas estes avanços no nosso
domínio sobre as coisas, e no conhecimento do que com elas podemos fazer, limitaram, por outro
lado, a nossa sensibilidade, de tal maneira que o nosso universo se tornou unidimensional.
Estamos dominados pelas nossas coisas, por todos os objetos que as nossas mãos alcançam, e que
servem de instrumentos para produzir outros objetos. No fundo, não vemos outra coisa senão a
nossa própria imagem, e estamos incapacitados para ouvir a voz profunda que, desde a Criação,
nos fala também hoje da bondade e da beleza de Deus.”
Vigilância, prontidão e obediência à vontade do Pai
No sono e silêncio de S. José não há qualquer sinal de preguiça, inacção, procrastinação, recusa da
vontade do Pai ou procura da sua afirmação pessoal.
Na verdade, S. José levanta-se sempre desse sono com ideias muito claras, partindo, de imediato,
para (i) seguir o seu (difícil) caminho de aceitar (ao lado de Maria) a paternidade do Filho de Deus,
(ii) procurar um lugar em que Jesus pudesse nascer (quando todas as portas se fechavam), (iii)
fugir para o Egito com a sua família quando sabia que o seu filho estava em perigo ou (iv) procurar
(angustiado) Jesus quando este andou perdido durante 3 dias.
S. José é o exemplo de quem – mesmo contra o seu desejo pessoal (pensava, por exemplo, em
renegar a Maria, para não a difamar, assim que recebeu a notícia de que iria ser mãe) – põe sempre
a vontade do Alto à frente do seu próprio conforto ou da afirmação da sua individualidade. E fá-lo
sempre sem procurar qualquer vantagem, sem glória, sem protagonismo e sem anúncio público.
No silêncio e na oração.
Citamos, uma vez mais, o Papa Bento XVI:
“Começou com a mensagem do anjo sobre o segredo da maternidade divina de Maria, o mistério
da vinda do Messias. De repente, a ideia que tinha feito de uma vida discreta, simples e
agradável, fica transtornada quando se sente associado à aventura de Deus entre os homens. Tal
como sucedera no caso de Moisés perante a sarça-ardente, encontrou-se face a face com um
mistério em que lhe cabe ser testemunha e co-participante. Muito brevemente saberá o que isso
implica: que o nascimento do Messias não pode acontecer em Nazaré. Tem de partir para Belém,
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que é a cidade de David; porém, também não acontecerá aí: porque os seus não o receberam (Jo
1,11). Já aponta para a hora da Cruz: porque o Senhor terá de nascer fora de portas, num
estábulo. Logo depois, chega a nova mensagem do anjo, a saída do Egito, onde irá sofrer a sorte
dos que não têm casa nem pátria: refugiados, estrangeiros, desenraizados que procuram um
lugar para se instalar com os seus.
Irá regressar, mas sem terem terminado os perigos. Mais tarde vai sofrer a dolorosa experiência
dos três dias durante os quais Jesus está perdido (Lc 2,46), esses três dias que são como um
presságio dos que mediarão entre a Cruz e a Ressurreição: dias em que o Senhor desapareceu e se
sente o seu vazio. E, do mesmo modo que o Ressuscitado, não irá regressar para viver entre os
seus com a familiaridade daqueles dias que terminaram. Pelo contrário, diz: Não me detenhas,
pois ainda não subi para o Pai, e poderás estar comigo quando subires também (cf. Jo 20,17).
Assim, agora, quando Jesus é encontrado no Templo, reaparece em primeiro plano o mistério de
Jesus naquilo que ele tem de distanciamento, de ponderação e de grandeza. José sente-se, de certo
modo, posto no seu lugar por Jesus, mas ao mesmo tempo encaminhado para o alto. Eu devia
ocupar-me das coisas de meu Pai (Lc 2,19). É como se lhe dissesse: Tu não és meu pai, mas
guardião que, ao ser-te confiada esta missão, recebeste o encargo de proteger o mistério da
Encarnação.”
Vocação de Proteção e Cuidado de S. José
O aspecto talvez mais marcante da vida e da espiritualidade de S. José é a sua vocação de proteção
e cuidado. A sua missão central – o desígnio e o destino da sua vida – andou sempre à volta da
proteção do Filho de Deus e de sua mãe, Nossa Senhora. S. José é, pois, uma figura diretamente
interveniente na maior prova do amor de Deus pela Humanidade em que assenta, no fundo, a
nossa possibilidade de salvação: o Mistério da Encarnação do Senhor, em Jesus Cristo. José tem
realmente um papel muito importante, insubstituível, no projeto de santidade que Deus tem para
cada um de nós e que consiste – de modo muito claro – na nossa relação com Jesus.
A vida de S. José é uma espécie de seta permanentemente apontada ao seu Filho, como que a dizer:
é Ele que é importante. É Ele que eu (e cada um de vós) tenho que amar, proteger e cuidar (para
que Ele possa amar, proteger, cuidar e salvar).
O Papa Francisco celebrou precisamente o início do seu Ministério de Bispo de Roma, no dia 19
de Março de 2013 (Solenidade de São José) com uma homília centrada na figura de José e na sua
vocação de guardião, em que proferiu estas palavras que nos devem interpelar a todos:
“Como realiza José esta guarda? Com discrição, com humildade, no silêncio, mas com uma
presença constante e uma fidelidade total, mesmo quando não consegue entender. Desde o
casamento com Maria até ao episódio de Jesus, aos doze anos, no templo de Jerusalém,
acompanha com solicitude e amor cada momento. Permanece ao lado de Maria, sua esposa, tanto
nos momentos serenos como nos momentos difíceis da vida, na ida a Belém para o recenseamento
e nas horas ansiosas e felizes do parto; no momento dramático da fuga para o Egipto e na busca
preocupada do filho no templo; e depois na vida quotidiana da casa de Nazaré, na carpintaria
onde ensinou o ofício a Jesus.
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Como vive José a sua vocação de guardião de Maria, de Jesus, da Igreja? Numa constante
atenção a Deus, aberto aos seus sinais, disponível mais ao projecto d’Ele que ao seu. E isto
mesmo é o que Deus pede a David, como ouvimos na primeira Leitura: Deus não deseja uma
casa construída pelo homem, mas quer a fidelidade à sua Palavra, ao seu desígnio; e é o próprio
Deus que constrói a casa, mas de pedras vivas marcadas pelo seu Espírito. E José é «guardião»,
porque sabe ouvir a Deus, deixa-se guiar pela sua vontade e, por isso mesmo, se mostra ainda
mais sensível com as pessoas que lhe estão confiadas, sabe ler com realismo os acontecimentos, está
atento àquilo que o rodeia, e toma as decisões mais sensatas. Nele, queridos amigos, vemos como
se responde à vocação de Deus: com disponibilidade e prontidão; mas vemos também qual é o
centro da vocação cristã: Cristo. Guardemos Cristo na nossa vida, para guardar os outros, para
guardar a criação!
Entretanto a vocação de guardião não diz respeito apenas a nós, cristãos, mas tem uma
dimensão antecedente, que é simplesmente humana e diz respeito a todos: é a de guardar a
criação inteira, a beleza da criação, como se diz no livro de Génesis e nos mostrou São Francisco
de Assis: é ter respeito por toda a criatura de Deus e pelo ambiente onde vivemos. É guardar as
pessoas, cuidar carinhosamente de todas elas e cada uma, especialmente das crianças, dos idosos,
daqueles que são mais frágeis e que muitas vezes estão na periferia do nosso coração. É cuidar
uns dos outros na família: os esposos guardam-se reciprocamente, depois, como pais, cuidam dos
filhos, e, com o passar do tempo, os próprios filhos tornam-se guardiões dos pais. É viver com
sinceridade as amizades, que são um mútuo guardar-se na intimidade, no respeito e no bem.
Fundamentalmente tudo está confiado à guarda do homem, e é uma responsabilidade que nos
diz respeito a todos. Sede guardiões dos dons de Deus!
E quando o homem falha nesta responsabilidade, quando não cuidamos da criação e dos irmãos,
então encontra lugar a destruição e o coração fica ressequido. Infelizmente, em cada época da
história, existem «Herodes» que tramam desígnios de morte, destroem e deturpam o rosto do
homem e da mulher.
Queria pedir, por favor, a quantos ocupam cargos de responsabilidade em âmbito económico,
político ou social, a todos os homens e mulheres de boa vontade: sejamos «guardiões» da criação,
do desígnio de Deus inscrito na natureza, guardiões do outro, do ambiente; não deixemos que
sinais de destruição e morte acompanhem o caminho deste nosso mundo! Mas, para «guardar»,
devemos também cuidar de nós mesmos. Lembremo-nos de que o ódio, a inveja, o orgulho sujam
a vida; então guardar quer dizer vigiar sobre os nossos sentimentos, o nosso coração, porque é
dele que saem as boas intenções e as más: aquelas que edificam e as que destroem. Não devemos
ter medo de bondade, ou mesmo de ternura.
A propósito, deixai-me acrescentar mais uma observação: cuidar, guardar requer bondade,
requer ser praticado com ternura. Nos Evangelhos, São José aparece como um homem forte,
corajoso, trabalhador, mas, no seu íntimo, sobressai uma grande ternura, que não é a virtude dos
fracos, antes pelo contrário denota fortaleza de ânimo e capacidade de solicitude, de compaixão,
de verdadeira abertura ao outro, de amor. Não devemos ter medo da bondade, da ternura!
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(…)
Guardar Jesus com Maria, guardar a criação inteira, guardar toda a pessoa, especialmente a
mais pobre, guardarmo-nos a nós mesmos: eis um serviço que o Bispo de Roma está chamado a
cumprir, mas para o qual todos nós estamos chamados, fazendo resplandecer a estrela da
esperança: Guardemos com amor aquilo que Deus nos deu!”

4

SÃO JOSÉ … E HABITOU NO OUTRO

Toda a vida de S. José é um exemplo evidente de reconhecimento de Deus no outro. Não apenas
no que respeita ao ponto de partida (já referido) da criação de condições para que o Deus
Encarnado pudesse assumir a sua humanidade (crescendo em estatura, sabedoria e em graça) e
chegar ao coração dos homens (trazendo-lhes a possibilidade de salvação), mas também na sua
atitude permanente de sublimação do outro, de negação de si próprio, de total desprendimento.
S. José é a antítese do egoísmo e da afirmação egocêntrica da personalidade. A sua vida gira toda à
volta de Jesus e de Maria. É esse o seu centro. É aí que ele reconhece estar o seu coração e a sua
felicidade.
As palavras de Bento XVI são, também a este propósito, incontornáveis
“E, finalmente, José morrerá sem ter visto manifestar-se a missão de Jesus. No seu silêncio
ficarão sepultados todos os seus padecimentos e esperanças. A vida deste homem não foi como a
daquele que, pretendendo a realização de si próprio, procura somente em si os recursos de que
necessita para fazer da sua vida o que quer. Foi o homem que se nega a si mesmo, que se deixa
levar para onde não queria ir. Não fez da sua vida coisa própria, mas algo para entregar. Não
se deixou guiar por um plano que o seu intelecto tivesse concebido, e a sua vontade decidido, mas,
respondendo aos desejos de Deus, renunciou à sua vontade para se entregar à de Outro, à
vontade grandiosa do Altíssimo. E é exatamente nesta renúncia total a si próprio que o homem
se descobre.
Porque a verdade é assim: somente se soubermos perder-nos, se nos dermos, podemos encontrarnos. Quando isto sucede, não é a nossa vontade que prevalece, mas a do Pai à qual Jesus se
submeteu: não se faça a minha vontade, mas a tua (Lc 22,42). E, tal como então, cumpre-se o que
dizemos no Pai-Nosso: Seja feita a tua Vontade assim na terra como no Céu. Por isso S. José,
com a sua renúncia, com o seu abandono, que de certo modo adiantava a imitação de Jesus
crucificado, nos ensina os caminhos da fidelidade, da ressurreição e da vida.”
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5

ORAÇÃO

Querido São José,
Tu que dormes com o coração no Senhor,
Que deixas que o silêncio te preencha,
E sonhas com as palavras dos Anjos,
Ajuda-me a ouvir o que Deus me pede,
E fazer o que Deus me quer.
Querido São José
Tu que, com bondade, com silêncio e com trabalho,
Amaste e protegeste o nosso Salvador
Ajuda-me a guardar Jesus no meu coração, a
Reconhecê-Lo no coração dos outros e a
ajudá-Lo na Salvação da Humanidade.
Querido São José
Tu que soubeste ultrapassar o medo,
Que aceitaste a vontade do Pai, esquecendo-te do que era só teu,
Ajuda-me a querer perder-me de mim
Para me encontrar, feliz e completo, no Senhor
Querido São José.
Roga por nós, que recorremos a vós.
Ámen.
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S. JOÃO BAPTISTA

E habitou entre nós… Na criação
(Dia 3)
Pregação de João Baptista (Mt 3,1-12; Lc 3,1-18; Jo 1,19-30) –
“1Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. 2Conforme está
escrito no profeta Isaías:
«Eis que envio à tua frente o meu mensageiro,
a fim de preparar o teu caminho.
3Uma voz clama no deserto:
‘Preparai o caminho do Senhor,
endireitai as suas veredas.»
4João

Baptista apareceu no deserto, a pregar um baptismo de arrependimento
para a remissão dos pecados. 5Saíam ao seu encontro todos os da província da
Judeia e todos os habitantes de Jerusalém e eram baptizados por ele no rio
Jordão, confessando os seus pecados. 6João vestia-se de pêlos de camelo e
trazia uma correia de couro à cintura; alimentava-se de gafanhotos e mel
silvestre.
7E

pregava assim: «Depois de mim vai chegar outro que é mais forte do que
eu, diante do qual não sou digno de me inclinar para lhe desatar as correias
das sandálias. 8Eu baptizei-vos em água, mas Ele há-de baptizar-vos no
Espírito Santo.»”
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1

BIOGRAFIA

João (que significa “o que vem à frente”) foi o nome dado pelo próprio anjo Gabriel aos seus pais,
Isabel e Zacarias. Foi profetizado que muitos se alegrariam no seu nascimento, pois ele seria
grande diante o Senhor e cheio do Espírito Santo. Os pais eram estéreis, já adiantados em idade,
mas Deus prometeu-lhes um filho. Zacarias não acreditou logo na promessa de Deus, mas depois
encheu-se de alegria, confirmou o nome do seu filho e cantou um hino ao Senhor (“Benedictus”).
Isabel concebeu, apesar da sua velhice, e, quando foi visitada por Maria, também ela grávida de
Jesus, João, reconhecendo a presença de Deus, saltou de alegria no seu seio e Isabel saudou,
exultante, Maria, elogiando a sua fé. Em resposta, Maria cantou um hino de gratidão ao Senhor
(“Magnificat”). A maternidade de Isabel foi para Maria sinal de que para Deus não havia
impossíveis
O menino nasceu e crescia, “o seu espírito robustecia-se, e vivia em lugares desertos, até ao dia da sua
apresentação em Israel.” (Lc. 1, 80)
Chegada a altura de iniciar a preparação para a vinda do Messias, começou a percorrer a região do
Jordão pregando um Baptismo de penitência e recorrendo ao profeta Isaías para proclamar:
“Preparai o caminho do Senhor!”. Exortava veementemente o povo à conversão, com expressões
fortes que escandalizavam os fariseus e o próprio Herodes, a quem censurou também por ter
casado com a mulher do seu irmão Filipe, e que por isso o mandou prender e, mais tarde, degolar.
Entretanto, Jesus apresenta-Se no Jordão para ser baptizado por ele. Depois de recusar por não se
sentir digno, João acede e baptiza-O com a água, testemunhando que o Espírito desceu sobre
Jesus.
Mas, dada a sua personalidade forte e convicção de que o Reino de Deus viria em poder e força,
inicialmente teve dificuldade em reconhecer em Jesus, manso e humilde de coração, o Messias
esperado. Mandou-lhe, por isso, mensageiros, a perguntar se era ele realmente o Messias. Jesus
respondeu com as obras, citando o profeta Isaías. Reconhecida a presença do Messias, João, que
não era a luz, apontou-O como o “Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo” e manda que os
seus discípulos sigam Jesus.
Agora podia desaparecer pois era necessário que Jesus crescesse e ele diminuísse, uma vez que não
era digno era de lhe desatar as sandálias. Não se sabe os contactos que continuou a ter com Jesus
que, entretanto, o elogiou como homem corajoso e não “cana agitada pelo vento”, considerando-o “o
maior” na transição entre o Antigo e o Novo Testamento. Também não se sabe se João se inspirou
na doutrina dos Essénios e se fazia parte desta comunidade.
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A verdade é que foi verdadeiramente um homem à altura da sua missão extraordinária.
João foi um homem cheio de virtudes humanas e espirituais:
1

Alegria - exultou ainda no seio materno e trouxe grande alegria aos pais e a todos os
que se alegraram com o seu nascimento. A sua verdadeira alegria vinha da serenidade
interior, da noção de dever cumprido e da realização conseguida

2

Crescimento em todos os sentidos, robustecendo-se no corpo e na alma;

3

Solidão e penitência – retirou-se para o deserto, para preparar a sua missão, onde vivia
em grande austeridade: comia e vestia com moderação e rigor, vivendo em castidade,
jejum e oração;

4

Verdade e humildade – disse a todos o que tinha que dizer e de si mesmo afirmou que
não era o Messias nem se sentia digno de se aproximar d’Ele, só desejando que Ele
crescesse enquanto ele desaparecia;

5

Coragem – diante de tudo e de todos, dizendo aos fariseus e a Herodes verdades duras;
Era um homem livre pois só na liberdade total se consegue minimizar as dificuldades,
enfrentar as adversidades, aceitar as injustiças, lutar pela verdade

6

Testemunho e martírio – veio para dar testemunho da luz e assim fez, logo a partir do
Baptismo de Jesus, testemunhando que Ele era o Filho de Deus. O seu último
testemunho foi o martírio (mártir significa precisamente “testemunha”);

7

Vocação cumprida – desde o seu nascimento suscita interrogações (“Que virá a ser este
menino?”) e desde sempre a mão de Deus estava com ele e ele foi sempre coerente e fiel à
sua vocação, que desempenhou na perfeição como precursor e testemunha de Jesus
Cristo, dando a vida pela verdade, prenunciando também a morte de Jesus.

Enfim, João pode ser modelo para os jovens e para os ascetas, para os pregadores (que nunca
devem recuar perante o anúncio forte da verdade), para os ecologistas e vegetarianos (viveu no
deserto a sol aberto, alimentando-se do que a natureza lhe dava). Modelo para todos os Cristãos
que devem ser, como ele, precursores de Jesus e testemunhas da verdade.

2

S. JOÃO BAPTISTA … E HABITOU ENTRE NÓS

João Baptista nasceu para anunciar a vinda eminente do Messias; foi o último profeta do Antigo
Testamento. Em tudo o que disse e que fez João viveu este anúncio.
João Baptista reconheceu Jesus como Messias ainda antes de nascer, no ventre da sua mãe, Isabel.
Reconheceu-O quando O anunciou, dizendo que não era sequer digno de Lhe apertar as sandálias;
reconheceu-O quando O avistou e O chamou “Cordeiro de Deus”; Reconheceu-O quando O baptizou
e quando disse aos seus discípulos que O seguissem.
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3

PRINCIPAIS ASPECTOS DA ESPIRITUALIDADE

João Baptista foi um menino envolvido em milagre, chamado por Deus para ser o precursor do seu
Filho Jesus. Com ele, vieram boas notícias para os povos. Anunciou Jesus que tira os pecados do
mundo (Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. (Jo.1-29)), que traz a Boa Nova aos
pobres, que liberta os oprimidos e que conforta os que sofrem.
O testemunho de João foi a primeira proclamação de Jesus Cristo como Filho de Deus, Salvador
(“Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.”(Jo. 1-29).
Quando o próprio Jesus, o verdadeiro Salvador, foi ao encontro de João Batista para ser
batizado, João disse: “Eu é que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim?”(Mt. 3-14). Mas Jesus
confirmou e João Batista batizou Jesus. Assim começou Jesus sua vida pública.
João Baptista foi um homem coerente, fiel a Deus e a si próprio. No exercício da liberdade que
Deus lhe conferiu, levou o anúncio da verdade até às últimas consequências. João foi o último
profeta do Antigo Testamento e o primeiro mártir do Novo Testamento.
João Baptista foi um homem de acção, de palavra, até ao limite das suas forças.
É, por isso, um modelo de esperança para os cristãos. Ter esperança não é ficar parado à espera do
que possa acontecer; a esperança activa é acção generosa para conseguir sempre o bem maior da
humanidade.

4

S. JOÃO BAPTISTA … E HABITOU ENTRE NÓS NA CRIAÇÃO

Quando João Batista se tornou adulto foi viver para o deserto para rezar, fazer sacrifícios e pregar
para que as pessoas se arrependessem. Vivendo uma vida extremamente difícil e de muita oração,
João Baptista vivia em comunhão plena com a natureza em total sintonia com a criação. Na
austeridade do deserto, vivia uma vida simples e pobre; era sóbrio no comer (alimentava-se de
gafanhotos e de mel silvestre) e no vestir (vestia-se de pele de camelo).
Nas margens do rio Jordão, pregava a penitência, sugeria a mudança de vida, o arrependimento, a
partilha de bens (confirmando que há mais alegria em dar do que em receber), e baptizava na água
(purificava) aqueles que se comprometiam a segui-lo.
A opção de S. João pela vida no deserto, de austeridade e conversão, significa uma preocupação
com o risco em que o homem vive.
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É uma atitude de verdadeira ecologia humana, de quem procura encontrar o ritmo da história de
amor de Deus com o homem, o que implica, da nossa parte, uma atitude de admiração, de
contemplação, de escuta da criação, em lugar da soberba do dominar, do possuir, do manipular e
do explorar.
Quando deixamos de respeitar a criação, aqui incluindo o Homem e a natureza, quando deixamos
de a considerar como um dom gratuito que devemos respeitar e cuidar, pensamos e vivemos de
modo horizontal, afastando-nos de Deus, não lendo os seus sinais.
Olhando para a opção radical de vida de S. João Baptista percebemos uma busca do essencial, do
princípio e fundamento da vida e das coisas, que, paradoxalmente, nos leva a estar atento às
pessoas e, assim, promover uma cultura de solidariedade e do encontro.

5

ORAÇÃO

São João Batista, ajuda-me a arrepender-me das minhas faltas, para que eu
me torne digno do perdão d’Aquele que anunciaste com as palavras: “Eis o
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo”.
São João, pregador da penitência, roga por nós.
São João, percursor do Messias, roga por nós.
São João, alegria do povo, roga por nós.
Ámen
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S. JOÃO DE DEUS

E habitou entre nós… Na dificuldade
(Dia 4)
Revelação aos humildes (Mt 11,25-27; 13,16-17) - 21Nesse mesmo
instante, Jesus estremeceu de alegria sob a acção do Espírito Santo e disse:
«Bendigo-te, ó Pai, Senhor do Céu e da Terra, porque escondeste estas coisas
aos sábios e aos inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque
assim foi do teu agrado.
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1

BIOGRAFIA

João Cidade nasceu a 8 de Março de 1495 em Montemor-o-Novo, quando ainda reinava em
Portugal o Rei D. João II e foi filho único. Com apenas oito anos João deixa a casa paterna,
seguindo para Espanha na “companhia de um clérigo” e é adoptado por uma família em Oropesa,
onde foi guardador de rebanhos. A incrível aventura de um menino de oito anos, que deixou para
sempre a casa paterna, continua hoje envolta num certo mistério. Sabe-se, apenas, que a mãe
morreu mais tarde de desgosto e que o pai, ficando viúvo e sem o filho, tomou o hábito
franciscano, em Lisboa, onde permaneceu até à sua morte. Em 1523 alista-se numa Companhia de
Infantaria enviada pelo conde de Oropesa em socorro de Fuenterrabia, invadida pelas tropas de
Francisco I, Rei de França. Nove anos depois, já regressado à sua vida de pastor, é novamente
enviado para a guerra, desta vez no combate contra os turcos, em defesa de Viena de Áustria, sob
o comando do Conde de Oropesa.
Com saudades da sua terra e da família, da qual nunca mais tivera notícias, empreende uma
viagem-peregrinação, seguindo por mar e desembarcando na Corunha: vai a Montemor, depois de
cumprir uma piedosa romagem em Santiago de Compostela. Neste regresso, já não encontrou
ninguém da sua família e, pesaroso, regressa a Espanha onde acaba por conhecer um fidalgo
português que seguia com a sua família para Ceuta. João Cidade acompanha-o e torna-se um
trabalhador nas muralhas da praça, para ajudar aquela família, e onde mais tarde se fez livreiroambulante. Em Ceuta foi testemunha das mais dramáticas situações humanas e, também
influenciado pela leitura dos livros que vendia (Romances de cavalaria, a imitação de cristo, a
lenda áurea, a vida de cristo), regressa a Espanha fixando-se na cidade de Granada e abrindo uma
pequena livraria que hoje é uma capela evocativa da sua memória.
A 20 de Janeiro de 1538, então com 43 anos, assiste à Festa de S. Sebastião na Ermida dos
Mártires, em Alhambra, e ouve o notável pregador Mestre João de Ávila que muito havia de
influenciar João Cidade. Este, de emocionado que ficou, desfez-se dos livros e entregou-se à
penitência de tal modo que chegaram a tomá-lo como um louco, sendo submetido à “terapêutica da
flagelação”, então em voga. Valeu-lhe João de Ávila que lhe procurou internamento no Hospital
Real. Durante a sua estadia no Hospital, dedica-se voluntariamente ao cuidado de outros
enfermos, aprendendo por si mesmo as melhores formas de tratamento acomodadas a cada um.
Tendo alta do hospital, onde fora extremamente solícito com todos os companheiros doentes,
empreende uma peregrinação ao Santuário de Guadalupe e, aconselhado novamente por João de
Ávila, regressa a Granada, onde uma visão lhe dizia, pela voz de uma criança: “Granada será a tua
Cruz”. Uma vez em Granada, faz-se lenhador para sobreviver e passa a dedicar-se inteiramente
aos mais necessitados: aluga uma casa e cria um hospício com 40 camas, mais tarde cerca de 200,
onde acolhe pessoas vindas da rua (“Irmãos, fazei o bem por amor de Deus”) e do incêndio dado no
Hospital Real; promove casamentos de vítimas da prostituição e da má vida; Já nesta altura
começa a ser tratado como João de Deus e passa a andar vestido de hábito.
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Com a ajuda do arcebispo de Granada e da recolha de auxílios financeiros das mais altas instâncias
reais o hospício fundado por João de Deus transfere-se para um velho Convento de Carmelitas
onde abre secções para peregrinos e viajantes, doentes das mais diversas enfermidades e,
sobretudo, doentes mentais.
Morreu a 8 de Março de 1550, com 55 anos, vítima de doença grave, em Casa de Garcia de Pisa,
no dia do seu próprio aniversário, levantando-se do leito com o crucifixo nas mãos, para morrer de
joelhos. Com a morte de João de Deus não se interrompe a actividade fundacional: abre-se um
novo hospital em Granada, em Madrid, em Toledo. Em 1570 é fundada a Ordem dos Irmãos de
São João de Deus.
Foi beatificado a 21 de Setembro de 1630, pelo Papa Urbano VIII. A 16 de Outubro de 1690 é
canonizado pelo Papa Alexandre VIII.

2

S. JOÃO DE DEUS… E HABITOU ENTRE NÓS

São João de Deus dedicava-se totalmente aos outros com uma dupla certeza. Por um lado, com a
certeza de que, sem o auxílio e a graça de Deus, não tinha força para as tarefas de pastoral e para o
auxílio dos doentes. Por outro lado, a certeza de que, no doente, é Cristo que nós encontramos. Só
nesta condição é que os doentes são todos iguais e quanto mais doentes ou mais sofridos, mais a
Sua imagem se reproduzirá porque Cristo também escolheu encarnar na condição de sofredor para
depois nos salvar.
Assim sendo, São João de Deus foi um testemunho gigante de que Deus habitava nele: Um
homem só, quarentão, com um passado de borboleta, que pousava aqui, pousava acolá, cheio de
expedientes para ganhar a vida, meteu mãos a uma obra a todos os níveis grandiosa. Recolheu
pessoas imundas, carregou-as às costas, lavou-as, alimentou-as, reconhecendo-as pessoas humanas
dignas. Percorreu as ruas com um sorriso estampado no rosto. Amou todos e a cada um como só
quem muito crê e ama pode fazer. A sua entrega total de vida aos homens marginalizados, por
Jesus Cristo, foi testemunho que jamais poderá ser esquecido.

3

PRINCIPAIS ASPECTOS DA ESPIRITUALIDADE

A vivência, na própria pessoa e nos outros, da experiência do sofrimento e da dificuldade;
Uma conversão interior como opção decisiva na sua vida;
Uma totalidade de dedicação aos que sofrem;
A consciência de nunca fazer o suficiente por aqueles a cujo serviço se havia posto;
A certeza de que Deus está sempre presente, sobretudo nos momentos de dificuldade.
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4

S. JOÃO DE DEUS … E HABITOU ENTRE NÓS NA DIFICULDADE

São João de Deus tocou, na sua própria pessoa, o fundo do sofrimento físico e espiritual: a
desordem, a dissipação, a doença, a miséria. Conheceu a doença no próprio corpo: a misteriosa
loucura de São João de Deus, depois da sua conversão, deve ter revestido os estigmas da
marginalização dos doentes. Mendigou sem descanso, a fim de recolher meios que lhe permitisse
manter uma melhor assistência aos seus doentes. Tendo saído de casa aos oitos anos,
experimentou a solidão dos afectos humanos que é escola-mestre do saber sofrer. Mas essa solidão
afectiva abriu o seu coração à descoberta de Deus, foi chave de leitura da condição humana e um
instrumento inigualável do serviço ao próximo. Encontrou em Deus a afectividade que
necessitava e a força para a superação das suas dificuldades e também a dos outros.
Por outro lado, São João de Deus foi um exemplo na forma de tratar aqueles que passam por
maiores dificuldades, os doentes e os marginalizados. Ensinou-nos que as doenças transcendem o
campo da Medicina, exigindo-se uma atenção à pessoa toda do doente, entendido como
destinatário de cuidados integrais, quer sob o ponto de vista físico, quer sobre o aspecto espiritual.
No processo de canonização uma testemunha, Pedro Fernandes, declarou que viu São João de
Deus, no Hospital, “andar por entre os enfermos, curando-os, pondo-lhes roupa, voltando-os na cama,
abraçando-se com eles, com uma boca de risa e com tanto amor e caridade que era coisa que espantava que
não parecia senão que a todos os enfermos os queria meter em suas entranhas”.
São João de Deus foi pioneiro na forma de enfrentar a dificuldade, nomeadamente na criação de
uma nova logística hospitalar: atribuiu a cada doente a sua própria cama, criou divisões
individuais, distinguiu e separou as principais doenças. Foi também exemplo na forma de superar
a dificuldade e de ajudar outros a superá-la, sem os marginalizar ou sem colocar o sofrimento num
mundo à parte. Pelo contrário, o lugar de sofrimento não era nas margens da cidade, lugar de
isolamento, mas era “parte viva da comunidade”, onde se revelava a humanidade em toda a sua
plenitude.
Num tempo como o nosso, habituado a medir o Bem mais à base dos resultados imediatos do que
do empenho, mais pela improvisação do que pela reflexão orante, mais pela quantificação exterior
do que pela avaliação sobrenatural dos acontecimentos, Deus indica-nos, pela vida deste Santo,
que a eficácia do nosso trabalho nunca é o sucesso imediato mas a disponibilidade e o sacrifício,
não a conquista de qualquer maneira mas a preparação, a coragem e o espírito sobrenatural. Não o
receber mas o dar.
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5

ORAÇÃO

Ao nascer, pobre e humilde, em Montemor-o-Novo,
Foi o João do Povo
Depois, quando fugiu, tão menino na idade,
Foi o João Cidade
Guardando, em Oropesa, o gado a um lavrador,
Foi o João Pastor
Na Áustria, erguendo a lança, ao largar o cajado,
Foi o João Soldado
Nas muralhas de Ceuta, por um pão de salário,
Foi João Operário
E tendo, em Gibraltar, no livro, um companheiro
Foi João Livreiro
E, místico, em Granada, a bradar alto e rouco,
Foi o João-o-Louco
E repetindo “Irmãos, irmãos, fazei o bem!”
Foi o João Ninguém
Mal fundou um hospício, entre chagas e prantos,
Foi o João-o-Santo
E ao morrer, subindo aos esplendores dos Céus,
É São João de Deus.”
(António Couto Viana)

Senhor, que inflamaste São João de Deus no fogo da caridade para que fosse
na terra o Apóstolo dos pecadores, Socorro dos pobres e Saúde dos doentes;
no céu o constituíste alívio dos que sofrem, Modelo para todos nós ao
enfrentarmos a dificuldade. Concedei-nos, por sua intercessão, a graça que
neste momento vos pedimos, prometendo imitá-lo nas suas virtudes, na
construção do Vosso Reino de Paz, Justiça, Amor e Misericórdia.
Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho na unidade do Espírito Santo.
Ámen
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BEATA TERESA DE CALCUTÁ

E habitou entre nós… No serviço
(Dia 5)
(Mt 25, 34 a 40) 34O Rei dirá, então, aos da sua direita: ‘Vinde, benditos de
meu Pai! Recebei em herança o Reino que vos está preparado desde a criação
do mundo. 35Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de
beber, era peregrino e recolhestes-me, 36estava nu e destes-me que vestir, adoeci
e visitastes-me, estive na prisão e fostes ter comigo.’
37Então,

os justos vão responder-lhe: ‘Senhor, quando foi que te vimos com
fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? 38Quando te vimos
peregrino e te recolhemos, ou nu e te vestimos? 39E quando te vimos doente ou
na prisão, e fomos visitar-te?’ 40E o Rei vai dizer-lhes, em resposta: ‘Em

verdade vos digo: Sempre que fizestes isto a um destes meus
irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizestes.’
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1

BIOGRAFIA

“Por sangue, sou albanesa. Por nacionalidade, indiana. Pela fé, sou uma religiosa católica. Pelo que é o
meu chamamento pertenço ao mundo. Pelo que é o meu coração. Pertenço inteiramente ao coração de Jesus”
Filha de Drane e Nikola Bojaxhiu, Gonxha Agnes nasce no dia 26 de Agosto de 1910 em Skopje,
capital da Macedónia, uma pequena cidade com cerca de vinte mil habitantes. Gonxha, a futura
Madre Teresa de Calcutá, tem dois irmãos mais velhos Age e Lazar. A sua família era católica e
pertencia à minoria albanesa que vivia no Sul da antiga Jugoslávia. Um dia após o seu nascimento,
Gonxha recebeu o Baptismo, com cinco anos a primeira comunhão e com seis a confirmação. A
morte súbita do pai, Nikola, quando Gonxha tem apenas 8 anos, deixa a família numa condição
financeira complicada.
A forma como Drane educa os seus filhos com amor e firmeza, tem uma grande influência no
caracter e a vocação da sua filha. É na Paroquia jesuíta do Sagrado Coração que Gonxha se
envolve e faz a sua formação religiosa. Desde muito nova passa horas em silêncio na Igreja e gosta
muito de ler os relatos dos missionários jesuítas na Índia “não tinha completado ainda 12 anos,
quando senti o desejo de ser missionária" - contou, mais tarde, Madre Teresa.
Com 18 anos, em Setembro de 2018, levada pelo desejo de ser missionária, Gonxha deixa a sua
casa para entrar no instituto da Virgem Maria na Irlanda, conhecido pelo nome de irmãs do
Loreto. Recebe o nome de irmã Teresa, inspirada por Santa Teresinha do menino Jesus, e parte
para a Índia chegando a Calcutá no dia 6 de Janeiro de 1929. Depois de fazer os primeiros votos
em Darjeeling em1931 é enviada para o colégio de Santa Maria em Entally, Calcutá. Faz os votos
perpétuos de Pobreza, Obediência e Castidade em Maio de 1937 e torna-se como ela dizia “esposa
de Jesus para toda a eternidade”. Passa a ser conhecida por Madre Teresa, continuando a ensinar
com amor e alegria as suas alunas e em 1944 torna-se directora de escola. Permaneceu com alegria
e fidelidade cerca de 20 anos no colégio, num enorme amor pelas irmãs e alunas, destacando-se
pela sua capacidade de organização, caridade, generosidade e coragem.
É então que no dia 10 de Setembro de 1946 na viagem de comboio para o retiro anual na casa de
Darjeeling que Madre Teresa recebe a sua “inspiração”, o seu “chamamento dentro do chamamento”.
Desde esse dia e de uma maneira que ela nunca explicará, a sede de amor de Jesus e a Sua sede
pelas almas tomaram conta do seu coração e o desejo de matar esta sede tornou-se o objectivo da
sua vida.
Nas semanas e meses que se seguiram Jesus revelou-lhe, através de visões e conversas interiores o
desejo do Seu coração de ter “vítimas de amor” que “ difundiriam o Seu amor pelas almas”. Ele pediulhe “ Vem e sê a Minha luz”. “Eu não posso ir lá sozinho”.
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Ele revelou-lhe a Sua dor perante a negligência para com os pobres, a sua pena de ser
desconhecido para eles e o seu imenso desejo de ser amado por eles.
Jesus pediu a Madre Teresa que fundasse uma comunidade religiosa, as Missionárias da Caridade,
dedicada ao serviço dos pobres entre os mais pobres.
Com a orientação do seu director espiritual, o Padre Celeste Van Exem, Madre Teresa vive dois
anos de provas e discernimento. Em 7 de Fevereiro de 1948, com a permissão do arcebispo de
Calcutá, Mons. Ferdinand Périer, escreve para Roma para a Congregação dos Religiosos a pedir
licença para deixar a Ordem do Loreto e fundar uma congregação de Irmãs indianas dedicada aos
mais pobres dos pobres. Em 17 de Agosto de 1948 chega a autorização de Roma e no dia seguinte
Madre Teresa veste, pela primeira vez, o seu sari branco com uma barra azul e atravessa as portas
do seu querido convento do Loreto para entrar no mundo dos pobres.
Depois de um estágio de curta duração nas Irmãs da Missão Médica de Patna, para aprender
enfermagem, Madre Teresa volta a Calcutá e encontra hospedagem temporária nas Irmãzinhas
dos Pobres.
No dia 21 de Dezembro dirige-se, pela primeira vez, aos bairros de lata. Visitou algumas famílias,
lavou as feridas de várias crianças, tomou conta de um velhinho que jazia na rua e de uma mulher
tuberculosa que morria de fome.
Começava cada dia em comunhão com Jesus na Eucaristia e depois saía, com o terço na mão, para
O encontrar e O servir nos “rejeitados, (n)os mal-amados e (n)os desprezados”. Passados alguns meses,
as suas antigas alunas foram-se-lhe juntando, uma por uma.
Em 7 de Outubro de 1950, a nova congregação das Missionárias da Caridade foi oficialmente
estabelecida na diocese de Calcutá. Nos anos que se seguem são abertas várias casas, entre elas a
Casa dos Moribundos, a casa das Crianças e a Aldeia dos Leprosos.
No decurso dos anos 60, Madre Teresa começou a enviar as suas irmãs para outras regiões da
Índia.
A aprovação concedida pelo Papa Paulo VI em Fevereiro de 1965 encorajou-a a abrir uma casa na
Venezuela, que foi logo seguida pela abertura de outras em Roma e na Tanzânia e depois, em
todos os continentes. Começando nos anos 80 e continuando pelos anos 90, Madre Teresa abriu
casa em quase todos os países comunistas, incluindo a antiga União Soviética, a Albânia e Cuba.
Para melhor responder às necessidades físicas e espirituais dos pobres, Madre Teresa fundou os
Irmãos Missionários da Caridade em 1963, o ramo contemplativo das Irmãs em 1976, em 1979 os
Irmãos Contemplativos e em 1984, os Padres Missionários da Caridade.
No entanto, o seu carisma não se limitava àqueles que tinham uma vocação religiosa. Ela fundou
os Cooperantes da Madre Teresa e os Cooperantes Doentes e Sofredores, pessoas de fés e nacionalidades
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diferentes, com quem ela partilhava o seu espírito de oração, simplicidade e sacrifício e o seu
apostolado pelos humildes trabalhos de amor. Este espírito inspirou mais tarde os Leigos
Missionários da Caridade.
Em resposta aos pedidos de muitos padres, Madre Teresa começou, em 1981, o movimento Corpus
Christi para padres, traçando um “pequeno caminho de santidade” para aqueles que desejam partilhar
o seu carisma e o seu espírito.
Durante os anos de rápido crescimento, o mundo começou a olhar para a Madre Teresa e para o
trabalho que ela tinha começado. Recebeu vários prémios em reconhecimento do seu trabalho
começado pelo prémio indiano Padmashri em 1962 e o Prémio Nobel da Paz em 1979, ao mesmo
tempo que os media, com um interesse crescente, começavam a seguir as suas actividades.
Durante os últimos anos da sua vida, apesar dos problemas de saúde cada vez mais graves, Madre
Teresa continuou a governar a sua congregação e a responder às necessidades dos pobres e da
Igreja.
Em 1997, as irmãs da Madre Teresa era cerca de 4.000 e tinham-se estabelecido em 610 casas
repartidas por 123 países do mundo.
Em Março de 1997, Madre Teresa tem a oportunidade de abençoar a nova superiora eleita, a irmã
Nirmala Joshi.
Depois de se ter encontrado com o Papa João Paulo II pela última vez, voltou para Calcutá e aí
passou as suas últimas semanas, recebendo visitantes e ensinando as suas irmãs.
O dia 5 de Setembro de 1997 foi o último dia da vida terrestre da Madre Teresa.
Recebeu do governo indiano as honras de um funeral de Estado e o seu corpo foi sepultado na
Casa-Mãe das Missionárias da Caridade. O seu sepulcro tornou-se rapidamente um lugar de
peregrinação para pessoas de todas as fés, ricas e pobres.
Menos de dois anos após a sua morte, devido à sua reputação de Santidade largamente espalhada e
à notícia de graças recebidas, o Papa permitiu a abertura do seu processo de canonização.
Em 20 de Dezembro de 2002, João Paulo II aprovou os decretos das suas virtudes heróicas e
milagres, tendo sido beatificada em 19 de Outubro de 2003.
O conjunto da vida e obra da Madre Teresa testemunham a alegria de amar, a grandeza e
dignidade de cada ser humano, o valor de cada pequena coisa feita com fé e com amor e ,
sobretudo, da amizade com Deus.
Mas havia um outro lado heróico desta grande mulher que só foi revelado após a sua morte.
Oculta de todos, mesmo dos seus mais próximos, a sua vida interior foi marcada por um
sentimento profundo, doloroso e constante de estar separada de Deus, mesmo rejeitada por Ele,
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acompanhado de um desejo sempre crescente do Seu amor. Esta fase que se iniciou mais ou menos
no momento em que começou o seu trabalho pelos pobres e continuou até ao fim da sua vida,
conduziu a Madre Teresa a uma união sempre mais profunda com Deus. Através desta “escuridão”
Madre Teresa participou misticamente na sede de Jesus, no seu desejo de amor doloroso e ardente
e partilhou a desolação interior dos pobres.
Desde que Madre Teresa morreu a adesão à sua ordem continua a crescer: mais de 1000 irmãs e
mais de 150 casas.

2

MADRE TERESA … E HABITOU ENTRE NÓS

“Jesus é o meu tudo em tudo”, disse Madre Teresa.
Os dois pilares fundamentais da congregação das irmãs missionárias da caridade são: “Jesus
Encarnado na Eucaristia e Jesus Encarnado no pobre”
Ao nascer em Belém, Deus entra na história, ao encarnar Deus faz-se homem como qualquer um
de nós e habita entre nós. Jesus identifica-se em particular com os mais pobres e os que sofrem
“tive fome e deste-me de comer”.
Madre Teresa experimentava esta certeza diariamente. Confortadas com o corpo de Jesus que
recebem na Eucaristia, Madre Teresa e as irmãs da sua ordem vão para as ruas à procura dos
pobres e doentes, para lhes dar mais do que remédios, banho ou comida, dão-lhes Amor,
descobrindo que Jesus está em cada pessoa e que habita por isso entre nós: «Não somos
trabalhadoras sociais. Podemos fazer trabalho social aos olhos de algumas pessoas, mas nós devemos ser
contemplativas no coração do mundo. Porque tocamos o corpo de Cristo e estamos sempre na sua presença.»
Saem às ruas, não ficam à espera que as pessoas venham até elas, elas é que vão ter com quem
precisa, percorrendo as ruas. A seguir cada pessoa é recolhida e cuidada com um enorme amor, a
cada um é dada a oportunidade de se sentir digno e amado por Deus.
Madre Teresa interpela-nos a viver conscientes da Encarnação de Jesus e a ir ao Seu encontro em
cada Homem: «Fomos feitos, criados, à Sua imagem para coisas muito maiores, para amar e ser amados.
Devemos "vestir-nos de Cristo" como dizem as Escrituras. Por isto, fomos criados para amar e ser amados,
Deus fez-se homem para comprovarmos que podemos amar da mesma maneira que Ele nos amou. Jesus
faz-se o esfomeado, o despido, o desamparado, o rejeitado e disse-nos, "fizeram-no a mim". No último dia
Ele dirá aos da sua direita, "O que fizeram a um destes mais pequenos, fizeram-no a Mim"; e também dirá
aos da sua esquerda, "O que deixaram de fazer a um dos meus pequenos, deixaram de o fazer a Mim."».
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3

PRINCIPAIS ASPECTOS DA ESPIRITUALIDADE

Voto privado, uma loucura por Amor
Madre Teresa procurava encontrar formas de responder ao Amor de Jesus e cumprir de forma
perfeita aquilo que era mais agradável a Deus, até ao mais pequeno detalhe. Este desejo
concretizou-se de forma intensa e profunda no voto privado extraordinário que Madre Teresa fez
em Abril do ano 1942: «Fiz um voto a Deus, obrigando-me sob pena de pecado mortal, a dar a Deus
tudo o que me pedisse, a não negar-lhe nada.».
Para Madre Teresa, este voto era o meio para reforçar o vínculo com Aquele a quem amava e
experimentar assim a verdadeira liberdade, que só o Amor pode dar. Este voto era expressão de
uma verdadeiramente uma loucura de Amor, expressava o seu desejo de «beber o cálice até à última
gota», ao comprometer-se a dizer «Sim» a Deus em todas as circunstâncias. Madre Teresa estava
decidida a ser fiel à sua palavra dada a Deus, mesmo que isso lhe custasse a sua própria vida, dizia
ao seu orientador espiritual, «Peça a Jesus que não me permita negar-lhe nada, por mais pequeno que
seja. Preferia morrer.»
Este voto implicava um compromisso de discernir cuidadosamente e obedecer às mais pequenas e
simples manifestações da vontade de Deus, fazendo com que todos os momentos da sua vida se
convertessem em oportunidades para acolher a vontade de Deus e responde-Lhe com todo o seu
Amor.
O voto privado que Madre Teresa fez diante de Deus, em Abril de 1942, revelou-se uma
preparação providencial para a missão que se abria diante dela. A sua promessa de “não negar nada
a Jesus” expressava a sua firme vontade de não por limites aos planos que Deus tinha para ela.
Anos mais tarde, Jesus servia-se desse mesmo voto que ela própria tinha feito diante d’Ele, para
fundar as Irmãs da Caridade.
“Tenho Sede”
Este “tenho sede” de Jesus na Cruz é um apelo a cada um de nós. Significa que Jesus tem sede do
nosso Amor, do nosso afecto, da nossa ligação intima com Ele, que leva a que queiramos
compartilhar o Seu sofrimento, a Sua Paixão
Isto foi muito claro para Madre Teresa “A sede de Jesus crucificado tornou-se a própria sede de Madre
Teresa e a inspiração do seu caminho de santidade”.
Como referiu o Papa João Paulo II na homília da beatificação “Satisfazer a sede que Jesus tem de
amor e de almas, em união com Maria, Sua Mãe, tinha-se tornado a única finalidade de Madre Teresa, e
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a força interior que a fazia superar-se a si mesma e ir de uma parte a outra do mundo, a fim de se
comprometer pela salvação e santificação dos mais pobres”
É assim que a Madre Teresa e as suas irmãs se entregam de alma e coração para saciar esta sede
de Jesus, este grito revelador de um enorme Amor por cada homem. Vão a todos os recantos onde
vivem os mais pobres e abandonados cuja visão de Deus está “ofuscada” pelo sofrimento e pela dor,
são luz de Jesus junto deles e convidam-nos a serem Santos. Madre Teresa recordava muitas
vezes às suas irmãs que fossem determinadas na vontade de caminhar para a santidade “Eu vou, eu
quero, com ajuda de Deus, ser santa”.
“Muitas vezes ouvimo-la dizer em público: “a santidade não é um luxo de poucos, mas um dever simples
para todos”. Um santo é um ser humano completamente vivo e desenvolvido que permitiu que Deus vivesse
dentro dele e amasse através dele: a nossa missão é lembrar mesmo aos mais pobres este dever de santidade e
mostrar-lhes um caminho de santidade” (irmã Mary Christine)
O 4º voto: a Caridade
Na congregação das missionárias da caridade para além dos 3 votos de castidade, pobreza e
obediência, as irmãs fazem um voto de caridade, intimamente ligado ao “chamamento, dentro de
chamamento” que a Madre Teresa experimentou em que Jesus lhe suplicou que fosse a Sua Luz e
cuidasse dos pobres dos mais pobres
“O nosso 4º voto, de serviço livre e total aos mais pobres dos pobres, material ou espiritualmente, sem olhar
a raças, credos ou nacionalidades, significa uma ajuda imediata e efectiva quando não têm mais ninguém
que os possa ajudar:

- Alimentando os famintos, não só com a comida, mas com a Palavra de Deus.
- Dando de beber aos sedentos, não apenas a água, mas também com o conhecimento, a paz, a
verdade, a justiça e o amor.
- Abrigando os que não têm um tecto, oferecendo mais do que uma construção material,
juntando um coração que compreenda, que cuide e ame.
- Tratando os doentes e os moribundos, os fracos e os deficientes, no corpo e no espírito.” (irmã
Mary Christine)
Com uma enorme humildade, Madre Teresa “escolheu ser não apenas a mais pequena, mas a serva dos
mais pequeninos. Como mãe autêntica dos pobres, inclinou-se diante dos que sofriam várias formas de
pobreza. A sua grandeza reside na sua capacidade de doar sem calcular o custo, de se doar até doer.” (Papa
João Paulo II)
A verdadeira Alegria, mesmo na escuridão
A presença, a pessoa de Madre Teresa irradiava alegria e transmitia confiança. Disse mesmo ao
Arcebispo Périer: “Quero ser apóstola da alegria!”, uma alegria que, para ela, é oração, é força, é
amor.
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Para Madre Teresa, a Alegria não era apenas reflexo de «boa disposição», mas era fruto da bemaventurança de obediência que vivia. Foi ao dar a Jesus tudo o que Ele lhe pedia, que Madre
Teresa encontrou a sua Alegria mais profunda e duradora: Em dar-lhe a Ele Alegria, encontrou a
sua própria Alegria.
Dizia a Madre que “a Alegria é uma rede de amor com a qual se podem pescar muitas almas... se no
trabalho tens dificuldades e as aceitas com Alegria, com um grande sorriso nestas como noutras coisas verão
as tuas boas obras e glorificarão o Pai”.
Dizia «quando vejo alguém triste, penso sempre que deve estar a negar algo a Jesus», sabendo que «a
Alegria se revela na pessoa generosa e mortificada, que esquecendo-se de todas as coisas, incluindo de si
mesma, tenta agradar ao seu Deus em tudo aquilo que faz pelas almas.»
Sabendo que a verdadeira Alegria vem de uma profunda união com a vontade de Deus, Madre
Teresa expressava que «a alegria, muitas vezes, é um manto que esconde uma vida de sacrifício, de união
continua com Deus, de fervor e generosidade». Mesmo na dor e sofrimento trazidos pela “escuridão”
que experimentava, Madre Teresa não deixava de se entregar continuamente à vontade de Deus:
«Se a minha separação de ti permite que outros se aproximem de ti e tu encontras alegria e deleite no seu
amor e companhia, quero de todo coração sofrer o que sofro, não só agora, mas pela eternidade, se for
possível»
Nesta escuridão convertida em luz e alegria para os outros, fundamenta-se o sentido mais
profundo da sua missão: «Se um dia chegar a ser santa, seguramente serei uma santa da 'escuridão'.
Continuarei ausente do Céu para dar luz aos que estão na escuridão na terra…»
A Oração e o silêncio
Mas onde é que a Madre Teresa encontrou a força para se dedicar completamente ao serviço do
próximo? Encontrou-a na oração e na contemplação silenciosa de Jesus. São estas que sustentam todo o
trabalho realizado pelas irmãs
Ela mesma o disse: "O fruto do silêncio é a oração; o fruto da oração é a fé; o fruto da fé é o amor; o
fruto do amor é o serviço, o fruto do serviço é a paz". Como referia o Papa João Paulo II “A paz, mesmo
ao lado dos moribundos, nas nações em guerra, na presença de ataques e de críticas hostis. Era uma oração
que enchia o seu coração com a paz de Cristo e lhe permitia irradiar essa paz aos outros.”
Como referiu o Papa na homília da sua Beatificação “Com o testemunho da sua vida, Madre Teresa
recorda a todos que a missão evangelizadora da Igreja passa através da caridade alimentada na oração e
na escuta da palavra de Deus, Madre Teresa proclama o Evangelho com a sua vida inteiramente doada
aos pobres mas, ao mesmo tempo, envolvida pela oração.
“Para continuar a fazer o que fazemos em todo o mundo precisamos de uma profunda vida de oração e
união com Deus. A nossa Madre costumava dizer-nos que não somos trabalhadoras sociais, mas
contemplativas com o coração do mundo; vincava, também, que tínhamos de rezar e fazer silêncio, porque é
no silêncio do coração que Deus nos fala.
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Todos os dias passamos 4 horas em oração, divididas ao longo do dia. Através da Eucaristia e da
adoração eucarística diante do Santíssimo Sacramento recebemos o amor divino, a luz e a energia para
reconhecer, amar e servir Jesus nos mais pobres dos pobres. Como a Madre Teresa nos costumava
dizer, «quanto mais carinhoso for o nosso amor por Jesus, pão da vida, tanto mais carinhoso será o nosso
amor pelos pobres».” (irmã Mary Christine)
Um dia Madre Teresa foi convidada para uma assembleia das Nações Unidas e foi apresentada
pelo secretário-geral: “Esta é a mulher mais poderosa da terra. É a mulher que é bem-vinda em todo o
lado com respeito e admiração. Ela é verdadeiramente as “nações unidas” porque é bem recebida no coração
de cada pobre de qualquer canto da terra!”
Ficou um bocado embaraçada mas respondeu: "sou apenas uma pobre mulher que reza. Na oração o
Senhor enche o meu coração com amor, e por isso tenho sido capaz de amar os pobres com o amor de Deus.”
Nos momentos mais difíceis, em particular durante os longos anos de “obscuridade interior”,
Madre Teresa recorre com fervor à oração diante do Santíssimo Sacramento. Esta fase de
angústia espiritual levou-a a “identificar-se cada vez mais com Cristo crucificado e com aqueles que
servia todos os dias, experimentando o sofrimento e por vezes até a recusa” (Papa João Paulo II, homília
de beatificação)

4

MADRE TERESA … E HABITOU ENTRE NÓS NO SERVIÇO

«Como se pode amar Deus, que não se vê, se não amas o teu próximo, a quem podes ver, podes tocar, e com
quem vives?» Perguntava Madre Teresa.
A sua vida é um testemunho da dignidade e do privilégio do serviço humilde. Ela escolheu ser não
apenas a mais pequena, mas a serva dos mais pequeninos. Como mãe autêntica dos pobres,
inclinou-se diante dos que sofriam várias formas de pobreza. Vivia comprometida com o Serviço à
vida, em todos os estados e momentos, desde a sua concepção até aqueles que são excluídos e
marginalizados pela sociedade, na certeza de que Deus habita entre nós e em cada um de nós.
Procurava servir através de simples e pequenos gestos, feitos com grande Amor: «Não busqueis
coisas grandes, fazer apenas coisas pequenas com grande amor (…) quanto mais pequena seja essa coisa,
maior deve ser o nosso Amor».
Para Madre Teresa, cada encontro era sinal de verdadeiro encontro com O senhor e uma
oportunidade para o servir e cumprir a Sua vontade, como instrumentos reais do seu Amor: «O
simples facto de Deus ter colocado uma alma no nosso caminho é sinal de que Deus quer que façais alguma
coisa por ela (…) nunca permitas que alguém venha ter contigo sem que regresse melhor e mais feliz; toda a
gente devia ver a bondade no teu rosto, nos teus olhos, no teu sorriso.»
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Também o Papa Francisco nos tem interpelado constantemente a não nos deixarmos envolver por
esta tendência da “globalização da indiferença”, em que «nos habituamos ao sofrimento do outro, como
algo que não nos diz respeito, não nos interessa, não é responsabilidade nossa!». Madre Teresa é para nós
um testemunho real e actual, de quem que não se cansou de combater esta cultura da indiferença,
procurando servir Jesus nos mais pobres e excluídos da sociedade.

5

ORAÇÃO

Quem é Jesus para mim? – Madre Teresa
Quem é Jesus para mim?
Jesus é a Palavra feita Carne.
Jesus é o Pão da vida.
Jesus é a vítima oferecida
por nossos pecados na Cruz.
Jesus é o sacrifício oferecido na Santa Missa
Pelos pecados do mundo e pelos meus.
Jesus é a Palavra – para ser pronunciada.
Jesus é a Verdade – para ser dita.
Jesus é o Caminho – para ser andado.
Jesus é a Luz – para ser acesa.
Jesus é a Vida – para ser vivida.
Jesus é o Amor – para ser amado.
Jesus é a Alegria – para ser partilhada.
Jesus é o Sacrifício – para ser oferecido.
Jesus é a Paz – para ser dada.
Jesus é o Pão de Vida – para ser comido
Jesus é o Faminto – para ser alimentado.
Jesus é o Sedento – para ser saciado.

Jesus é o Nu – para ser vestido.
Jesus é o Desabrigado – para ser acolhido.
Jesus é o Doente – para ser curado.
Jesus é o Solitário – para ser amado.
Jesus é o Indesejado – para ser desejado.
Jesus é o Leproso – para lavar as suas feridas.
Jesus é o Drogado – para ser seu amigo.
Jesus é a Prostituta – para tirá-la do
perigo e ser seu amigo.
Jesus é o Prisioneiro – para ser visitado.
Jesus é o Velho – para ser servido.

Para mim,
Jesus é o meu Deus.
Jesus é o meu Esposo.
Jesus é a minha Vida.
Jesus é o meu único Amor.
Jesus é o meu Tudo em Tudo.
Jesus é meu Tudo.
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PEDRO, TIAGO E JOÃO E A TRANSFIGURAÇÃO DE JESUS

Transfiguração
(Giovanni Gerolamo, 1530-1535)

E habitou entre nós… Só Deus basta
(Dia 6)
Transfiguração de Jesus (Mt 17,1-9; Mc 9,2-10; 2 Pe 1,16-18) - 28Uns
oito dias depois destas palavras, levando consigo Pedro, João e Tiago, Jesus
subiu ao monte para orar. 29Enquanto orava, o aspecto do seu rosto modificouse, e as suas vestes tornaram-se de uma brancura fulgurante. 30E dois homens
conversavam com Ele: Moisés e Elias, 31os quais, aparecendo rodeados de
glória, falavam da sua morte, que ia acontecer em Jerusalém.
32Pedro

e os companheiros estavam a cair de sono; mas, despertando, viram a
glória de Jesus e os dois homens que estavam com Ele. 33Quando eles iam
separar-se de Jesus, Pedro disse-lhe: «Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos
três tendas: uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias.» Não sabia o que
estava a dizer. 34Enquanto dizia isto, surgiu uma nuvem que os cobriu e,
quando entraram na nuvem, ficaram atemorizados. 35E da nuvem veio uma
voz que disse: «Este é o meu Filho predilecto. Escutai-o.»
36Quando

a voz se fez ouvir, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram silêncio e,
naqueles dias, nada contaram a ninguém do que tinham visto.
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1

BIOGRAFIA

Pedro, Tiago e João, os amigos “íntimos” de Jesus.
Estes foram dos primeiros companheiros de Jesus:
Pedro, foi chamado junto ao lago da Galileia. Jesus disse-lhe (também ao seu irmão
André, que era discípulo de João Baptista): “Venham comigo e eu vos farei pescadores de
homens”.
Tiago e ao seu irmão João, filhos de Zebedeu, chamou-os um pouco mais adiante.
Estavam no barco com o pai a consertar as redes. Largaram tudo e foram com Jesus.
Durante 3 anos acompanharam Jesus, aprenderam com a sua palavra e o seu exemplo.
Estes amigos conheceram tão bem Jesus que quando este lhes pergunta: “para vocês, quem sou
eu?” Pedro respondeu logo: “Tu és o Messias enviado por Deus” (que Jesus é o Filho de Deus só o
perceberão mais tarde, depois da Páscoa – com a Ressurreição).
Depois desta declaração de Pedro, Jesus fala aos discípulos da sua morte e Ressurreição, mas eles
não estavam preparados e nem sequer queriam acreditar.
Foi então que alguns dos discípulos tiveram uma experiência consoladora que só mais tarde
compreenderiam totalmente.

(A Transfiguração do Senhor. Mt17, 1-8 ; Mc9, 2-8 ; Lc9; 28-36)
Era uma tarde de Agosto. Jesus chegou com os 12 Apóstolos ao sopé do Monte Tabor. Deixou
nove dos seus apóstolos na falda do monte e subiu ao cume para rezar e levou consigo Pedro,
Tiago e João.
Chegando a um lugar tranquilo começam a rezar, Jesus prolongou a sua oração mas os seus
amigos, rendidos ao sono, adormecem.
Quando estava em oração o seu aspecto transformou-se. Pedro e os companheiros quando
acordam veêm a glória de Jesus: o seu rosto ficou brilhante como o sol e a sua roupa branca
como a luz.
Jesus conversa com Moisés e Elias.
Nem Pedro, nem Tiago, nem João compreendiam aquilo. Só viam a glória.
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A Pedro que, como os grandes corações, tem o segredo das frases bonitas, ocorre uma
extraordinária: “Senhor como é bom estarmos aqui. Se quiseres vou levantar três tendas, uma para
Ti, outra para Moisés e outra para Elias”. É o mesmo que dizer: Só Deus basta!
Entretanto, apareceu sobre eles uma nuvem que os envolveu na sua sombra. De dentro da nuvem
uma voz que dizia:
“Este é o meu Filho querido. Oiçam o que Ele diz!”
Ouvindo a voz, os discípulos caíram de bruços e tiveram muito medo. Tudo voltara ao estado
normal.
Jesus, cujo rosto perdera o fulgor e que vestia a túnica de todos os dias, o seu amigo carinhoso de
cada hora, aproximou-se deles e tocou-lhes dizendo: “Levantam-se, não tenham medo!”
Quando desciam o monte Jesus interrompe-lhes o silêncio em que vinham, avisou-os para não
contarem nada antes do Filho do Homem ressuscitar.

2

PEDRO, TIAGO E JOÃO E A
TRANSFIGURAÇÃO DE JESUS … E HABITOU ENTRE NÓS

Jesus, o Filho de Deus, habitou entre nós. Fez-se homem.
“Através de Jesus Cristo, torna-se visível o Deus invisível.
Ele torna-Se como nós. Isto mostra-nos até que ponto vai o amor de Deus: Ele carrega todo o nosso peso.
Ele percorre connosco todos os caminhos.
Ele vive a nossa solidão, o nosso sofrimento, o nosso medo da morte. Ele apresenta-Se onde não podemos
avançar, para nos abrir a porta da Vida” YOUCAT [9]
E “àqueles que o receberam e acreditaram nele deu o privilégio de se tornarem filhos de Deus” Jo1,12
Pedro, Tiago e João pertencem ao grupo dos que acreditaram, dos primeiros seguidores de Jesus.
Pedro é o vigário de Cristo, a rocha sobre a qual se fundou, e sobre a qual assenta a Santa igreja.
É a Pedro e a João que Jesus envia para que arranjassem o cenáculo, onde havia de celebrar a
Páscoa.
Só Pedro em companhia de João teve coragem para seguir a Cristo no momento da Paixão.
E é a estes amigos que Jesus mostra a sua glória. Que Jesus faz experimentar o gozo do Céu.
Jesus, homem como nós, mostra-nos o Céu.
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Jesus, que habitou entre nós, dá-nos a conhecer o Pai. Até nos ensina a rezar: “Pai Nosso que estais
no Céu”.
Mostra-nos o caminho. Apresenta-Se-nos como “o caminho, a verdade, e vida”, e explica que
“ninguém pode chegar ao Pai sem ser por mim”, “aquele que me viu, viu também o Pai”.
Jesus que habitou entre nós gasta a vida inteira a mostrar-nos o Pai, a revelar o Seu amor.
Jesus, Deus filho, encarna, nasce homem, faz-se um de nós, vive connosco para nos mostrar o
caminho ao Céu. Indica-nos durante toda a sua vida o caminho para o Pai.
Na única pessoa de Jesus encontram-se duas naturezas diferentes, a humana e divina, mas de tal
modo que nenhuma delas tira nada de essencial à outra. Jesus era verdadeiro Deus e verdadeiro
homem, igual a nós em tudo excepto no pecado. Aliás, temos a experiência de que quanto mais
cheios da graça divina – Amor – mais humanos nos tornamos.
Na Transfiguração sobe ao cimo do monte para se encontrar, em oração, com o Pai.
Na Transfiguração o Pai manifesta-Se, diz-nos quem é Jesus, “O meu Filho muito amado”, e o que
devemos fazer com a sua Palavra: ”Oiçam-No!”

3

PRINCIPAIS ASPECTOS DA ESPIRITUALIDADE

A Transfiguração do Senhor ensina-nos a olhar para o nosso próprio caminho de relação com
Deus. Estes são os vários momentos da “Transfiguração”:
1

A chegada ao sopé do Monte Tabor e o convite a alguns dos Apóstolos: “Deixou nove dos seus
apóstolos na falda do monte e subiu ao cume para rezar e levou consigo Pedro, Tiago e João”
Não leva todos, escolhe estes três!
Pedro representa os constantes na fé, Tiago os firmes na esperança e João os ardentes no
amor. Pedro é o primeiro Papa, Tiago o primeiro Apóstolo mártir e João o discípulo
amado.
Andamos no nosso dia-a-dia. E Jesus convida-nos. É Jesus que nos chama.

2

A subida ao cume da alta Montanha:
Pela mão de Jesus, e cruzando a realidade da vida, chegamos ao “sítio” onde somos mais
felizes.
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31.

A oração em conjunto: “Chegando a um lugar tranquilo começam a rezar“
Precisamos de rezar uns com os outros e uns pelos outros.
É pela oração que nos reconhecemos, que reconhecemos Deus, que O fazemos presente na
nossa vida, que nos dispomos a deixá-Lo entrar na nossa vida.

42.

O adormecimento: “Jesus prolongou a sua oração mas os seus amigos, rendidos ao sono, adormecem”
A nossa realidade e as nossas fraquezas estarão sempre presentes ao longo de tudo o que
fazemos.

53.

A conversa com Moisés e Elias: o caminho do Povo de Deus até Jesus Cristo; o caminho de
cada um de nós até ao nosso encontro com Deus.
Jesus conversa com Moisés e Elias, os dois grandes profetas (representando,
respectivamente, a Lei e todos os Profetas) que contemplam estáticos, cheios de
admiração, a maneira como o Messias terá que morrer. Eles, que tinham tido morte suave
(Dt34, 5-8) e acolhida por Deus (2Rs2, 1,5,11-12), espantam-se com a cruz do Salvador.
Até aos maiores profetas o modo de Deus é capaz de surpreender

64.

A Glória de Deus: “Quando estava em oração o seu aspecto transformou-se.” Pedro e os
companheiros quando acordam vêem a glória de Jesus: o seu rosto ficou brilhante como o sol
e a sua roupa branca como a luz.
Esta luz irradiada por Jesus, é o brilho da graça de Deus, é a luz própria de Deus. Jesus é
a Luz eterna, é a luz da luz que ilumina a todo o homem que vem a este mundo. Jesus
ilumina as nossas vidas, ilumina os nossos caminhos.
Os pedaços de céu na nossa vida, até ao encontro definitivo com Deus, até ao “face-a-face”.

75.

Só Deus basta!
Nem Pedro, nem Tiago, nem João compreendiam aquilo. Só viam a glória. E como
amavam muito o seu mestre assistiam radiantes à sua glorificação. Que impressão para os
três! Ver o seu amado Mestre, cheio de graça, e majestade a conversar com aqueles dois
marcos: Moisés, o libertador do povo Judeu, e Elias, o grande profeta.
A Pedro que, como os grandes corações, tem o segredo das frases bonitas, ocorre uma
extraordinária: “Senhor como é bom estarmos aqui. Se quiseres vou levantar três tendas,
uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias”. É o mesmo que dizer: Só Deus basta!

86.

A Santíssima Trindade: Jesus, o Espírito Santo e Deus Pai.
Entretanto, apareceu sobre eles uma nuvem que os envolveu na sua sombra. De dentro da
nuvem uma voz que dizia: “Este é o meu Filho querido. Oiçam o que Ele diz!”
É um momento de revelação: do Espírito Santo de Deus (a nuvem que a todos envolve),
ouve-se Deus Pai (a voz) a proclamar a maior verdade sobre o Filho, o seu amor. E dá-nos
uma indicação preciosa: “Oiçam o que Ele diz!”
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31.

O que Deus nos diz: Ouvir o que Jesus nos diz. Por Jesus, e envolvidos no Espírito Santo,
chegamos ao Pai. Chegamos à Glória de Deus. É Jesus que nos leva pela mão até ao cimo do
monte.
Ouvindo a voz, os discípulos caíram de bruços e tiveram muito medo. Tudo voltara ao
estado normal.
Jesus, cujo rosto perdera o fulgor e que vestia a túnica de todos os dias, o seu amigo
carinhoso de cada hora, aproximou-se deles e tocou-lhes dizendo: “Levantam-se, não
tenham medo!”. É Jesus que nos levanta, que nos faz ver o caminho de maior alegria. É
com Jesus que nos repomos ao caminho.

4

A descida em silêncio: o regresso à vida em silêncio, depois do encontro com Deus, precisamos
de “tempo” para encaixarmos tudo outra vez. A mesma vida, vista e vivida à luz da Glória de
Deus, da certeza do encontro com Deus.
Não é possível permanecer sempre no gozo das alturas. É preciso descer. E de ir ouvindo
a voz de Jesus, ouvir o que Ele nos diz. Jesus mostra a sua glória divina… mostra que
para “entrar na sua glória” tem de passar pela cruz (Catecismo 555).

“A cruz não é o termo. A dor não é o último destino do homem. É um caminho e nada mais, um meio para
chegar o gozo do Senhor.
No momento da Transfiguração, Jesus quer dar uma mostra desse gozo aos três discípulos que hão-de
presenciar, mais de perto, os tormentos da sua Paixão. (…)
A Transfiguração do Senhor tem por fim fortalecer a fé dos apóstolos em vista da Paixão: a subida à “alta
montanha” prepara a subida ao Calvário. Cristo (cabeça da Igreja) manifesta o que o Seu Corpo contém e
irradia nos sacramentos: “a esperança da Glória” (Col1, 27) (Catecismo 568).
A Transfiguração é uma “ante-estreia” da Ressurreição, é um bocadinho de Céu.
A voz (de Deus Pai) que sai da nuvem (o Espírito Santo de Deus) levanta o véu acerca da
verdadeira identidade de Jesus (Deus Filho) ao dizer “Este é o meu Filho querido”.
“Quando se concede a alguém a graça de uma forte experiência de Deus, acontece-lhe algo semelhante ao
que os discípulos viveram na Transfiguração: durante um ligeiro momento, tem o antegozo do que será a
felicidade do Paraíso. Normalmente trata-se de curtas experiências que Deus proporciona, com vista,
sobretudo a duras provações”. (Bento XVI, 12.03.2006)
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4

PEDRO, TIAGO E JOÃO E A
TRANSFIGURAÇÃO DE JESUS… SÓ DEUS BASTA!

“Senhor é tão bom estarmos aqui” Mt 17, 4
Pedro queria armar três tendas e reter o momento.
Os discípulos não viam tudo, não percebiam quase nada, mas experimentaram a consolação que
alcança quem vê a Deus.
Quando encontramos Deus, quando o experimentamos (na oração, no serviço, no amor) não
precisamos de mais nada.
“O Céu é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do homem, o estado de felicidade
suprema e definitiva. Viver no Céu é «estar com Cristo». Os eleitos vivem «n’Ele»; mas nele guardam, ou
melhor, encontram a sua verdadeira identidade, o seu nome próprio:P orque a vida consiste em estar com
Cristo, onde está Cristo, lá está a vida, lá está o reino. (Santo Ambrósio)
(…)
Este mistério de comunhão bem-aventurada com Deus e com todos os que estão em Cristo ultrapassa toda a
compreensão e toda a representação. A sagrada escritura fala-nos por imagens: vida, luz, paz, banquete de
núpcias, vinho do Reino, casa do Pai, Jerusalém Celeste, paraíso: o que nem os olhos viram, nem os ouvidos
escutaram, nem jamais passou pelo pensamento do homem, o que Deus preparou para aqueles que o amam”
(1Co 2, 9).
Em virtude da sua transcendência, Deus não pode ser visto tal como é, senão quando Ele próprio abre o seu
mistério à contemplação imediata do homem e lhe dá a capacidade de O contemplar.” [1024-1028]
Na Transfiguração Jesus mostra-se um pouco mais, e deixa que os seus amigos, Pedro, Tiago e
João, contemplem um pedaço desta Sua “parte” (a sua glória, a sua luz) que ainda não conheciam.
E é bom, é importante que retenhamos o que eles (através de Pedro) nos transmitem: “É bom
estarmos aqui!”, é bom encontrarmo-nos em Deus, é bom vermos a Sua luz.
Devemos todos os baptizados aspirar ao Céu. Quando, os nossos pais e padrinhos, pediram para
cada um de nós o baptismo, pediram a fé, a graça de Deus, a vida eterna – pediram o Céu.
A vocação de cada baptizado é ser santo, que é o mesmo que dizer a vocação de cada um de nós é
chegar ao Céu.
Por isso não se esqueçam:
“Caminhai na Terra com os pés, mas estejai com os corações no Céu.”, S. João Bosco (1815-1888
Santo da Juventude).
“Nada do que não é eterno terá valor na eternidade” C.C.Lewis.
“Jesus veio para nos dizer que nos quer a todos no Paraíso, e que o inferno, de que no nosso tempo
pouco se fala, existe e é eterno para os que fecham o coração diante do Seu amor”, Bento XVI.
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5

ORAÇÃO

Oração que Jesus nos Ensinou
PAI NOSSO que estais no Céu
Santificado seja o Vosso nome.
Venha a nós o Vosso reino
Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no Céu
O Pão nosso de cada dia nos dai hoje
Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido
E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Ámen

Precisamos de Santos (Atribuída ao Papa João Paulo II, adaptado)
Precisamos de Santos, mesmo sem véu ou batina.
Precisamos de Santos de calças de ganga e ténis.
Precisamos de Santos que vão ao cinema, oiçam música e saiam com os amigos.
Precisamos de Santos que coloquem Deus em primeiro lugar, mas que se comprometam
na escola.
Precisamos de Santos que tenham tempo durante o dia para rezar e que saibam namorar
na pureza e na castidade, ou que consagrem a sua castidade.
Precisamos de Santos modernos, Santos do século XXI, com uma espiritualidade para o
nosso tempo.
Precisamos de Santos comprometidos com os pobres e com as mudanças sociais que são
necessárias.
Precisamos de Santos que vivam no mundo e se santifiquem no mundo e não tenham
medo de viver no mundo.
Precisamos de Santos que bebam coca-cola, comam cachorros, naveguem na internet e
oiçam música.
Precisamos de Santos que amem apaixonadamente a Eucaristia e que achem natural
tomar uma bebidaou comer uma pizza com os amigos.
Precisamos de Santos que gostem de cinema, de teatro, de música, de dança, de desporto.
Precisamos de Santos sociáveis, abertos, normais, amigos, alegres e que sejam bons
companheiros.
Precisamos de Santos que estejam no mundo – e saibam saborear as coisas puras e boas
do mundo – mas que sejam mundanos.
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SÃO JOSÉ DE ANCHIETA

E habitou entre nós… Na missão
(Dia 7)
Aparição na Galileia. Missão universal (Act 1,6-8) - 16Os onze
discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha
indicado. 17Quando o viram, adoraram-no; alguns, no entanto, ainda
duvidavam. 18Aproximando-se deles, Jesus disse-lhes:

«Foi-me dado todo o poder no Céu e na Terra. 19Ide, pois, fazei discípulos de
todos os povos, baptizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
20ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. E sabei que Eu
estarei sempre convosco até ao fim dos tempos.»
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1

BIOGRAFIA

São José de Anchieta, até há bem pouco conhecido simplesmente como Padre Anchieta, nasceu em
San Cristobal, na Ilha de Tenerife, nas Canárias, em 19 de Março de 1534, filho de um nobre
basco que ali se estabelecera e de uma cristã nova.
Sendo as Canárias um entreposto comercial entre a Europa, as Índias e a América, desde cedo se
habituou a pensar no Novo Mundo que então nascia.
Todavia, foi para Portugal que, aos 14 anos, foi enviado para estudar. E foi aí, em Coimbra, que fez
a sua formação escolar.
Estudante brilhante na Universidade de Coimbra, de coração grande e alegre por natureza, cheio
de vida e de inteligência, José de Anchieta era um jovem popular de quem todos gostavam. Era
especialmente admirado por recitar muito bem, sendo até conhecido, pelo seu timbre de voz, como
o “canarinho”, assim lembrando assim o canto dos pássaros de sua ilha natal, nas Canárias.
O jovem Anchieta era, assim, um rapaz de futuro promissor, a quem se abriam tantas estradas de
sucesso.
No entanto, José de Anchieta não se deixava cegar pelo sucesso e a popularidade, mantendo-se
aberto a Deus e aos seus apelos.
E, num estado de alma de verdadeira escuridão espiritual, procurava o silêncio e a solidão, junto às
margens do Mondego, para rezar procurando compreender para que caminhos é que Deus o
chamava, para encontrar o sentido da sua vida.
E foi nesse encontro na oração com o Deus vivo que encontrou o caminho que o conduziu à vida
verdadeira, a uma vida de amor a Deus e aos homens.
Numa daquelas suas caminhadas, José de Anchieta entrou na Sé de Coimbra.
E, rezando em frente do altar de Nossa Senhora, sentiu inesperadamente a paz e a serenidade que
tanto procurava.
E nessa mesma hora, decidiu consagrar-se à Virgem Maria, fazendo um voto de castidade,
decidindo-se a dedicar sua vida ao serviço de Deus e dos homens.
Tinha então 17 anos. E foi com 17 anos que assumiu este compromisso definitivo, no qual
assentou toda a sua vida.
A partir de então, intensificou a sua oração e prosseguiu os estudos com ardor, demonstrando uma
grande maturidade perante a vida.
E a entrega de si mesmo, que tinha feito perante Nossa Senhora, começou a concretizar-se como
um chamamento à vida religiosa.
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Por aquela época, liam-se na Universidade de Coimbra as cartas que eram enviadas por S.
Francisco Xavier, o grande missionário do Oriente, e que também traziam insistentes apelos aos
jovens estudantes das Universidades europeias.
Profundamente impressionado com o que S. Francisco Xavier dizia acerca das necessidades de
tantos povos e países e desejando seguir um exemplo tão eloquente de dedicação à glória de Deus
e ao bem dos homens, José de Anchieta resolveu entrar para a Companhia de Jesus: queria ser
missionário!
E em 1551, entra como noviço para a Companhia de Jesus, para o colégio de Coimbra.
Tendo o padre Manuel da Nóbrega, Provincial dos Jesuítas no Brasil, solicitado mais braços para
a evangelização do Brasil (mesmo os fracos de engenho e os doentes do corpo), o Provincial
português, Padre Simão Rodrigues, indicou, entre outros, José de Anchieta, o qual para lá seguiu
em 1553, integrado na frota onde seguia o segundo governador-geral do Brasil, Duarte da Costa.
Nessa época, quer de Espanha quer de Portugal, partiam navegadores e pioneiros, explorando os
mares e chegando a terras até então desconhecidas do mundo dito civilizado. Eram seguidos por
conquistadores, colonos, comerciantes e exploradores.
Mas José de Anchieta não veio como um soldado em busca de glória, um conquistador em busca
de terras, ou um comerciante em busca de bons negócios e dinheiro.
Veio como missionário, para anunciar Jesus Cristo, para difundir o Evangelho. Veio com o único
objectivo de conduzir os homens a Cristo, transmitindo-lhes a vida de filhos de Deus, destinados à
vida eterna.
Veio sem exigir nada para si; pelo contrário, disposto a dar a sua vida por eles.
No início de 1554 aportam em São Vicente, onde Anchieta era aguardado pelo Padre Manuel da
Nóbrega e onde teve o primeiro contacto com os índios.
Logo de seguida, os dois avançam para o interior, subindo a um planalto que os índios
denominavam Piratininga, onde chegaram no dia 24 de Janeiro de 1554, vigília da festa da
Conversão de São Paulo.
Por isso, a primeira Missa que aí foi celebrada foi dedicada a S. Paulo e foi também a S. Paulo,
aquele que é o Apóstolo dos Gentios, que foi dedicada a pequena vila que foi surgindo em redor da
pequena choupana dos jesuítas - a “Igrejinha”- e que crescendo, crescendo, é hoje a cidade de
S.Paulo, uma das maiores cidades do mundo.
Manuel da Nóbrega e José de Anchieta fundaram ali um pequeno colégio e dedicaram-se ao
trabalho de conversão, baptismo, catequese e promoção dos índios, ultrapassando todo o tipo de
peripécias, dificuldades e perigos enfrentados, por carregarem no coração, como preocupação de
todos os dias, o muito amor que lhes tinham.
José de Anchieta tinha como objectivo da sua vida salvar as almas para a glória de Deus.
E, por isso, procurava sempre novas formas de actuação apostólica, que o levavam a fazer-se tudo
para todos, pelo Evangelho, a fazer-se servo de todos a fim de ganhar o maior número possível
para Cristo.
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É o próprio quem descreve, numa carta de 1° de Junho de 1560, a sua vida:
“Por este motivo, sem nos deixar intimidar pelas calmarias, tempestades, chuvas, correntezas espumantes e
impetuosas dos rios, procuramos sem descanso visitar todas as aldeias e vilas, quer dos índios, quer dos
portugueses; e mesmo de noite acorremos aos doentes, atravessando florestas tenebrosas, a custo de grandes
fadigas, tanto pela aspereza dos caminhos como pelo mau tempo”. Porém, logo acrescenta:
“Mas nada é difícil para aqueles que acalentam no coração e têm como fim único a glória de Deus e a
salvação das almas, pelas quais não hesitam em der a sua vida.”
José de Anchieta sofria de tuberculose óssea, o que lhe causou uma escoliose, agravada durante o
noviciado na Companhia de Jesus. Sempre teve uma saúde precária e durante as suas viagens
apostólicas, feitas a pé e sem conforto, continuamente sofreu no seu corpo as consequências de um
acidente sofrido quando era jovem. Mas não recusou nenhum esforço, para compreender os
“brasís” (assim chamava aos índios) e compartilhar a sua vida, encarnando verdadeiramente entre
eles, para lhes dar a conhecer Jesus Cristo e o Evangelho.
Em três meses, aprendeu a sua língua, da qual veio a compor uma gramática, a "Arte da Gramática
da Língua Mais Falada na Costa do Brasil", publicada em Coimbra em 1595.
Tornou-se um exímio catequista que, seguindo o exemplo de Jesus, Deus que se fez homem e
viveu entre os homens para lhes dar a conhecer o Pai, lhes falava de maneira simples,
acomodando-se e adaptando-se à sua cultura e aos seus costumes.
Com esta mesma finalidade, levando em consideração os dotes e qualidades naturais dos índios, a
sua sede de saber, a sua generosidade, hospitalidade e o seu sentido comunitário, promoveu e
desenvolveu as “aldeias”, centros onde a vida cada um se fundia com a dos outros, de maneira
adequada, no trabalho, na solidariedade, na cooperação e que tinham sempre como centro a Igreja,
onde regularmente se celebrava missa e permanecia o Santíssimo Sacramento, fonte de toda a
caridade.
Compreendendo a mentalidade e os costumes dos índios, José de Anchieta, soube estimular um
crescimento e um desenvolvimento inspirados pelo Evangelho e nele enraizados, aproveitando
tudo aquilo que a sua mentalidade e costumes tinham de autenticamente humano, e, portanto,
querido por Deus.
Verdadeiramente, São José de Anchieta tinha o espírito do missionário que tudo fez para que os
homens dos quais se aproximou para ajudar, apoiar e educar, atingissem a plenitude da vida cristã.
A actividade de Anchieta e Manuel da Nóbrega nem sempre foi bem recebida pelos colonos, pelas
autoridades e pelas várias tribos índias, mas os seus prolongados e arriscados esforços (ofereceuse, durante algum tempo, como refém dos índios tamoios), acabaram no estabelecimento da paz
entre os índios tamoios, tupinambás e portugueses.
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Em 1565, entrou com Estácio de Sá na baía de Guanabara, onde estabeleceram os fundamentos do
que viria a ser a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro.
Em 1566, foi ordenado sacerdote, aos 32 anos de idade, na Baía.
Em 1569, fundou a povoação de Reritiba (ou Iriritiba), actual Anchieta, no Espírito Santo
Dirigiu o Colégio dos Jesuítas do Rio de Janeiro por três anos, de 1570 a 1573.
Em 1577, foi nomeado Provincial da Companhia de Jesus no Brasil, função que exerceu por dez
anos, sendo substituído em 1587 a seu próprio pedido. Retirou-se para Reritiba, mas teve ainda de
dirigir o Colégio do Jesuítas em Vitória, no Espírito Santo.
Em 1595, obteve dispensa dessas funções e conseguiu retirar-se definitivamente para Reritiba,
actual Anchieta, onde morreu aos 63 anos, tendo os índios levado o seu corpo, numa viagem de 80
quilómetros até Vitória, onde foi sepultado.
Além de missionário, S. José de Anchieta foi estudioso da fauna e da flora, da medicina, da música,
foi gramático, poeta, dramaturgo e historiador, compondo os seus textos em quatro línguas português, castelhano, latim e tupi, tanto em prosa como em verso. O segredo deste homem era a
sua fé: José de Anchieta era um homem de Deus.
Desde o momento em que, na Sé de Coimbra, falara com Deus e com a Virgem Maria e até ao
último suspiro, a vida de José de Anchieta foi de uma linear clareza: servir o Senhor, estar à
disposição da Igreja, entregar-se por aqueles que eram e deviam ser filhos do Pai que está nos
céus.
José de Anchieta havia compreendido qual era a vontade de Deus a seu respeito no dia em que se
ajoelhara humildemente diante de uma imagem de Nossa Senhora: a Mãe do Salvador começou a
tomar conta dele e ele a nutrir um terníssimo amor para com ela.
Ensinou os índios a conhecê-la e a querer-lhe bem.
E dedicou a Nossa Senhora um poema em seu louvor, escrito enquanto refém dos tamoios, período
dificílimo em que corria permanente perigo de vida
Não tendo nem papel nem tinta à disposição, escreveu com amor e na areia da praia “De Beata
Virgine Matre Dei Maria”, o seu poema de louvor à Virgem Maria com 5.732 versos, que aprendeu
de cor e só mais tarde foi passado para papel
Beatificado em Junho de 1980, foi canonizado em 24 de Abril de 2014.
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2

S. JOSÉ DE ANCHIETA … E HABITOU ENTRE NÓS

Tal como o Verbo Divino se fez homem e habitou entre nós, para nos dar a conhecer o Pai,
também José de Anchieta encarnou entre os índios, não recusando nenhum esforço para os
compreender e compartilhar a sua vida, aprendendo a sua língua, falando-lhes de maneira simples,
adaptando-se aos seus costumes, tradições e categoria mentais, fazendo-se seu servidor “e
habitando no meio dos índios” para lhes falar de Jesus e lhes transmitir-lhes a Boa-Nova.

3

PRINCIPAIS ASPECTOS DA ESPIRITUALIDADE

O primeiro aspecto é descrito por si mesmo: “nada é difícil para aqueles que acalentam no
coração e têm como fim único a glória de Deus e a salvação das almas, pelas quais não hesitam em
der a sua vida”.
No silêncio e na oração, procurava descobrir o que Deus queria de si, vivendo com Deus
numa união profunda e ardente.
Generoso na entrega, intrépido no compromisso e seguro na fidelidade.
Tinha, para com Nossa Senhora, um terno amor de filho, a Ela se consagrando e
entregando num voto definitivo de castidade, aos 17 anos.
Foi um missionário, cujo único objectivo era o de conduzir os homens a Cristo,
transmitindo-lhes a vida de filhos de Deus, destinados à vida eterna.
Para dar a conhecer o Evangelho, procurou compreender os hábitos e a cultura e em tudo
se fez simples e igual àqueles a quem queria dar a conhecer Jesus Cristo.
Pôs-se sempre ao serviço dos índios: foi médico, professor, engenheiro e explorador, em
tudo procurando o bem verdadeiro do homem, destinado e chamado a ser e viver como
filho de Deus e tudo centrando numa amizade viva e afectuosa com Cristo crucificado e
ressuscitado, presente na Eucaristia.
Com o objectivo de promover a paz e dignificar os índios, viveu e lutou ao lado daqueles
que evangelizava, de quem se fez o mais humilde dos servidores.
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S. JOSÉ DE ANCHIETA … E HABITOU ENTRE NÓS NA MISSÃO

S. José de Anchieta largou tudo: largou a Universidade, largou o seu “futuro promissor”, largou os
amigos e partiu para o Brasil, partiu para a Missão.
Tal como S. Francisco Xavier, de alguma forma seu inspirador, José de Anchieta sente a urgência
de dar a conhecer àqueles índios que são filhos muito amados por Deus, o qual, em Jesus Cristo
nasceu, morreu e ressuscitou para a sua salvação.
E José de Anchieta, que era um brilhante universitário, com as portas do futuro abertas diante de
si, faz-se missionário tornando-se simples e estudando a sua cultura e hábitos, para se fazer igual
àqueles que evangelizava.
Faz-se missionário aprendendo a sua língua, para ser compreendido por aqueles que evangelizava.
Fez-se missionário "arriscando" a novidade de outras formas de evangelização e pondo-se sempre
ao serviço dos índios, nas mais variadas situações, sendo médico, professor, engenheiro,
explorador, procurando, sempre e em tudo, ser um exemplo do amor de Deus pelos homens.
Fez-se missionário intervindo nas disputas, fazendo-se refém, participando nas batalhas, sempre
com o intuito de tudo fazer para promover a paz e dignificar os índios e garantir que todos os
respeitassem como verdadeiros irmãos.
Fez-se missionário aproveitando os dotes naturais dos índios, para assim construir aldeias onde o
trabalho e a cooperação fossem os alicerces de um crescimento e desenvolvimento assentes em
Cristo, único alicerce verdadeiro.
Faz-se missionário, apesar da sua debilidade física, por saber que o trabalho da missão não era seu,
mas do Senhor que o enviava e que, pelo mistério da cruz, Se tornava dependente dele para ser
conhecido e amado pelos outros,
Como missionário, José de Anchieta imitou o seu Senhor, encarnando entre os índios, a quem
entregou todo o esforço do seu corpo, toda a energia da sua mente, todo o amor do seu coração,
enfim, a quem entregou toda a sua vida, para maior glória de Deus e salvação dos homens.
E o espírito missionário é sempre uma imitação de Cristo, que vem ao encontro do homem e que,
por amor aos homens, se fez homem para lhes dar a conhecer o Pai.
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5

ORAÇÃO

“Para mim, a oração é um surgir do coração, um olhar simples para o céu. É um
grito de gratidão e amor no meio das dificuldades como no meio das alegrias. É
algo de grande, de sobrenatural que dilata a alma e me une a Jesus.”
(Santa Teresinha do Menino Jesus, Padroeira das Missões, in História de
uma Alma)
Senhor Jesus ajuda-nos a espalhar o Teu aroma, onde quer que vamos.
Inunda as nossas almas com o Teu espírito e vida. Penetra e toma conta de
todo o nosso ser, tão profundamente que as nossas vidas possam ser um
reflexo da Tua.
Brilha através de nós e permanece em nós, de modo que todos aqueles que
connosco se cruzem reconheçam a Tua presença nas nossas vidas. E assim,
ao olharem para nós, seja só a Ti, Jesus, que vejam.
Fica connosco e então começaremos a brilhar como Tu brilhas, para sermos
luz para os outros; a luz, ó Jesus, será a Tua luz e não a nossa; serás Tu,
Jesus, iluminando os outros através de nós.
Deixa-nos, assim, louvar-Te da forma que mais aprecias, iluminando
aqueles que estão à nossa volta.
Que proclamemos o Teu nome não tanto com palavras, mas que Te
anunciemos com o nosso exemplo. Pela força cativante, a influência
persuasiva do que fazemos e a evidente plenitude do amor que nos nossos
corações temos por Ti.
Ámen
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