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4x4 - I IV DOMINGO DO ADVENTO
Nestas 4 semanas de preparação para o Natal, propomos 4 perspectivas para rezar durante a semana!

O EVANGELISTA | MATEUS
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo: Maria, sua
Mãe, noiva de José, antes de terem vivido em comum, encontrara-se grávida por virtude do Espírito Santo. Mas José, seu
esposo, que era justo e não queria difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Tinha ele assim pensado, quando lhe apareceu num sonho o Anjo do Senhor, que lhe disse: «José, filho de
David, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela se
gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz um Filho e tu pôr-Lhe-ás o nome de Jesus, porque Ele salvará o povo dos seus
pecados». Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor
anunciara por meio do Profeta, que diz: «A Virgem conceberá
e dará à luz um Filho, que será chamado ‘Emanuel’, que quer
dizer ‘Deus connosco’». Quando despertou do sono, José fez
como o Anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua esposa.
Palavra da salvação.

O PADRE | HUGO GONÇALVES
É sabido que o Papa Francisco tem na sua secretária uma
imagem de São José a dormir. Ou melhor, a sonhar. De
facto, São José é o homem dos sonhos e os momentos
mais significativos do seu diálogo com Deus acontecem
precisamente durante o sono.
José começou por ter sonhos onde ele próprio era o protagonista. Queria desposar Maria, constituir uma família,
cumprir um projecto cheio de humanidade e beleza.
Mas tudo isso foi transformado. Nos sonhos de José,
Deus - Jesus - passou a ser o protagonista. Imaginemos
a sua angústia, ao ver postos em causa os seus melhores sonhos com Maria. Não foi fácil o que Deus pediu a
José, mas este homem silencioso foi capaz de entender
a mensagem do Anjo, como palavra vinda directamente
de Deus, como possibilitadora de um projecto novo, ainda mais belo, muito mais humano.
O sonho era grande demais… pareceria, até, impossível.
Mas vinha de Deus e isso era o suficiente para mover o
coração do homem justo, do carpinteiro do coração trabalhado pela palavra.
Esperando por Jesus, com Maria, José aprende a esperar
por Deus.

O POETA | JOSÉ TOLENTINO MENDONÇA
Senhor, eis-nos à espera. No fundo das nossas correrias,
no coração destes dias agitados, que nos dividem literalmente a meio, entre mil pequenas tarefas e mil pequenos pensamentos, há um silêncio que soletra o Teu
nome. No fundo de nós sabemos que só um Deus nos
pode salvar. Pode até parecer, no meio de tanto ruído,
que te dispensamos. Pode até acontecer que não tenhamos a força dos verdadeiros gestos de Natal. Mas eis-nos
à espera. Acredita que, por vezes, enquanto trocamos
cartões, augúrios, presentes, há um momento em que as
nossas mãos ficam vazias, fixas no ar como se rezassem.
É quando Te pedimos o que faças brilhar em nós a estrela luminosa do Teu Natal.
In Um Deus que dança

O JORNALISTA | PAULO NOGUEIRA
A passagem do Evangelho de Mateus que relata o anúncio a José do nascimento do filho que não concebeu é
das mais extraordinárias da Bíblia. Uma história que sempre fez parte do meu imaginário do Presépio, mas que
pouco me interpelava. Reconheço, hoje, que era uma
visão muito naif que tinha sobre as figuras centrais do
grande mistério do Natal.
Porquê, então, tão extraordinária esta passagem do
Evangelho? Explico. Pedir que alguém acredite em algo
que o senso comum diz que é impossível acontecer, e
que nunca tinha acontecido, pedir a alguém que aceite
o inaceitável, só porque alguém lhe pede é, por si, extraordinário, como tão extraordinário é pedir a alguém que
mais do que aceitar, tome a atitude menos esperável, no
caso de José, aceitar Maria como sua mulher, ela que estava à espera de um filho que não era seu. O que Deus
pede a José não está para além das forças humanas, é
certo, está apenas para além do que se espera de uma
vida dita “normal”. Se Maria foi a primeira cristã, por ter
sido a primeira a acreditar, José foi o primeiro a agir movido pela fé. Talvez por isso faz todo o sentido chamar
santo a José. É o que Deus nos pede, que sejamos santos,
que não tenhamos uma vida dita “normal”.

