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Na pequenina e 
aconchegada cidade de 
Nazaré vivia um jovem 
justo e bom chamado 
José. Embora descen
dente dos Reis de Jerusa
lém era um humilde carpin-
teiro. A palavra grega que 
indica a sua profissão tanto 
quer dizer carpinteiro como 
marceneiro, escultor, ferreiro, 
operário de construção ou ar
tista em geral. Mas a Tradição 
e os Padres da Igreja são de 
opinião que era carpinteiro. 

S. Justino, mártir do sécu
lo 11, escreveu: "Jesus era tido 
como filho do carpinteiro José, e 
Ele mesmo era carpinteiro, pois 
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enquanto permaneceu entre os homens fabricou peças 
de carpintaria como arados e jugos". 

Santo Hilário e S. Beda, o Venerável, disseram que 
ele era ferreiro. Santo lsidoro disse que era "operário 
em ferro e metal" mas S. Tomás de Aquino escreveu: 
"José não foi ferreiro, mas carpinteiro. A partir do século 
XII a opinião geral é de que foi carpinteiro. Se nos ate
mos às palavras de S. Justino podemos ligar as duas 
profissões: carpinteiro e ferreiro. Fabricava arados e os 
arados costumam levar urna relha de ferro. Por isso, ele 
trabalharia também com o ferro. Há quem diga que, na 
sua cidadezinha, José era uma espécie de "faz tudo" 
como se encontram ainda mui.tos homens nas nossas 
aldeias. 

O que se depreende do evangelho é que S. José foi 
um humilde trabalhador e que, na sua modesta oficina, 
se dedicou a todos as tarefas que esta profissão arrasta 
consigo. 

S. José trabalhou honradamente para ganhar o 
sustento para Maria e Jesus. Foi um homem pobre como 
se deduz da oferta que terá levado ao Templo quando 
da Apresentação de Jesus e da Purificação de Nossa 
Senhora. 

QUANTOS ANOS TINHA? 

Muitos perguntam: quantos anos teria S. José 
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quando contraiu matrimónio com Maria? Esta pergunta 
nasce sobretudo da representação que alguns pintores 
fazem dele, em certos quadros, apresentando-o como 
um venerando ancião de barbas brancas com o Menino 
Jesus ao colo. 

As jovens de Israel costumavam casar-se por vol
ta dos quinze anos e os jovens por volta dos dezoito 
ou vinte anos. Esta seria talvez a idade de S. José, 
ou um pouco mais, quando contraiu matrimónio com 
Maria. Devia ser um jovem belo e adornado de todas 
as virtudes. 

Os que sustentam que José era de idade avan
çada fazem-no com o intuito de afirmar melhor a 
virgindade perpétua de Maria. É uma questão vista 
demasiadamente pelo prisma humano pois, como en
sina S. Tomás, «quando Deus elege um homem para 
um determinado cargo, nessa altura derrama sobre 
ele as graças necessárias para adquirir idoneidade 
para aquele cargo». 

Não seria normal a grande disparidade de idade 
entre Maria e José o que levaria as pessoas a ridicularizar 
o casal. Também um ancião não estaria em condições 
de trabalhar arduamente para ganhar o sustento para 
a família ou para acompanhar a esposa nas grandes e 
penosas viagens para Belém, na fuga para o Egipto, no 
regresso do Egipto para Nazaré ou nas caminhadas de 
Nazaré para o templo de Jerusalém. 
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CASAMENTO COM MARIA 

É opinião comum que Maria perdeu cedo os 
pais e que foi o Sumo Sacerdote em pessoa 

que se encarregou de lhe procurar um noivo 
e lhe teria indicado S. José como um jovem 

ideal para ela. 
Há uma lenda que diz que "o 
Sumo Sacerdote teria con

vocado todos os jovens 
da casa de David 

que aspiravam 
casar-se 

c o m  

Maria, convidando-os a depositar o seu bastão ou vara 
sobre o altar. O dono da vara que florescesse seria o 
eleito pelo Senhor para esposo de Maria. Naturalmente 
foi a vara de José que floresceu ... O Prato-evangelho de 
Tiago até diz que saiu uma pomba da vara e voou sobre 
a cabeça de José. O sacerdote terá exclamado então: 
"Tu foste o eleito pela sorte para ter sob a tua protecção 
a Virgem do Senhor". 

Os esponsórios eram uma firme promessa de matri
mónio. Na prática, tinham o mesmo valor de um contrato 
matrimonial. 

Segundo o costume, Maria e José separaram-se 
indo cada um para sua casa. Só passado um ano come
çariam a viver os dois sob o mesmo tecto. Mas desde 
essa data, Maria, como desposada, era considerada 
já a verdadeira esposa de José enquanto, segundo se 
supõe, ela vivia em casa de tutores. 

Quando Maria regressou de casa de sua parenta 
Isabel, José começou a dar conta que ela apresentava 
sinais de gravidez. Não se sabe se ele conhecia, por 
confidência de Nossa Senhora, o que se passava com 
ela. Mas, no meio da sua angústia, passou-lhe pela 
mente que, por não ser dono do fruto do ventre da sua 
esposa, seria melhor "abandoná-la em segredo" deixan
do tudo nas mãos de Deus, ou como diz S. Jerónimo: 
"José sabedor da virtude de Maria, rodeou de silêncio o 
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mistério que ignorava." 
Entretanto, o anjo do Senhor apareceu-lhe em so

nhos e respondeu à sua inquietação dizendo-lhe: 
- José, não temas receber Maria como tua esposa 

pois o que nela se gerou é obra do Espírito Santo. 

/ 
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Maria e José viviam 
numa casinha pobre 
mas bem cuidada. 

Enquanto José tra
balhava a madeira, na 
sua modesta oficina, 
Maria ocupava-se nas 
lides da casa, cozinhan
do, varrendo, lavando, 
regando as flores do 
minúsculo jardim. 

Era um casal exem
plar, estimado por todos 
em Nazaré. 

Não faltava quem 
o I h ando para a paz 
e alegria que reinava 
dentro daquela casinha 
dissesse: Vede como 

eles se amam! 

Um dia chegou à tranquila cidadezinha uma notícia 
importante: o imperador romano César Augusto tinha 
mandado fazer um recenseamento em todo o império. 
Cada qual devia recensear-se na cidade de origem da 
sua família. José teria de ir a Belém pois pertencia à 
família de David. Não 
obstante a adiantada 
gravidez de Maria, re
solveram partir os dois 
para cumprir este dever 
cívico. José aparelhou 
um burrito e Maria prepa
rou os alimentos e tudo o 
que era mais necessá lv--

para a viagem. E não 
se esqueceu de fazer 
uma pequena trouxa, 
com paninhos e algumas 
roupinhas para o Menino 
que ia nascer. 

- --- -
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Ao chegar a Belém, encontraram a cidade domina
da por uma grande agitação. Havia muitos forasteiros 
que a tinham invadido também pela mesma causa: o 
recenseamento. Bateram à porta de parentes afastados 
e de hospedarias, a pedir alojamento. Impossível. Tudo 
estava repleto. 

Alguns diziam-lhes, com toda a simpli
cidade, que tinham imensa pena em não os 
poder hospedar. Outros, com alguma hipocri
sia, olhando para Maria, temendo que o n 
menta iminente � 

da criança, lhes 
viesse causar 
pro blemas, 
aconselha-

o u t r a s  
portas. 

}() -

,_ 

Dado o estado de Maria, José também não queria 
alojar-se em qualquer local. Houve alguém que, compre
endendo a situação, lhes indicou um lugar recatado: uma 
gruta. Não era o lugar ideal mas, ao menos, preservava 

a privacidade do 
jovem casal. 
Escrevia-se então, 
como diz um co
nhecido autor de 
uma Vida de Cris
to, a frase mais 
triste da história 
humana: não ha
via lugar para Ele: 
Ou como afirma S. 
João: veio para o 
que era seu e os 
seus não o rece
beram. 
Habituados como 
estavam a uma 
casinha modesta 
e sem grande con
forto, aceitaram a 
sugestão e para lá 
se dirigiram. 
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José tratou de varrer o solo, de limpar as teias de 
aranha, e de fazer, com palha, uma cama onde Maria 
pudesse descansar um pouco. Depois saiu até à entrada 
e colocou umas tábuas para impedir a entrada 
de qualquer animal. De olhos postos no 
céu, viu milhares de límpidas estrelas 
que naquela noite lhe pareceram 
brilhar como nunca . Ajoelhou e 
rezou agradecendo a Deus a 
boa viagem que tinham fei-
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to e a misericórdia d'Eie se revelar ao mundo no Menino 
que estava para nascer. 

Com Zacarias, repetiu: Bendito seja o Senhor, 
Deus de Israel, porque visitou e resgatou o 

seu povo, e suscitou-nos um pode
roso Salvador, na casa de David, 

seu servo, (como havia anun
ciado, desde os primeiros 

tempos, mediante os seus 
santos profetas) para 

nos livrar dos nossos 
inimigos e das mãos 

de todos os que 
nos odeiam. 

\ 
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Entrando no interior da 
gruta, viu-a iluminada por 
uma luz dulcíssima e ouviu os 
vagidos de uma criança que 
Maria já tinha nos braços. O 
Filho de Deus fizera-se Me
nino no seio de Maria e viera 
habitar entre os homens. 

Uma enorme multidão 
de anjos cantava um cântico 
celestial dizendo: Glória a 
Deus nas alturas e paz na 
terra aos homens de boa 
vontade . 

' 

José tomou o Menino nos seus braços possantes, 
acariciou aquele restinho de veludo com as mãos calo
sas, beijou-o suavemente e sorrindo, agradeceu a Deus 
a missão cheia de provações que Ele lhe tinha confiado 
e cuja grandeza sentia nesse momento: era o primeiro 
homem do mundo a contemplar a ternura do nosso Deus 
feito Menino. 
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Com grande surpresa, José viu os pastores, aler

tados pelos anjos, entrarem na gruta trazendo como 

presentes um cordeirinho, leite e queijos. Nos dias se

guintes, avisados pelos pastores sobre tudo o que estava 

a acontecer, vieram outras pessoas humildes trazendo 

ovos, manteiga, verduras. E todas regressavam a suas 

casas maravilhadas com aquele casal simples e pobre 
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mas principalmente com aquele 

Menino que enchia o coração 

dos visitantes de uma paz 

infinita. E perguntavam-se 

sobre o mistério daquele 

amor que brotava da 

gruta de Belém. 

Quarenta dias após o nas
cimento de Jesus, Maria e José 
levaram-no ao templo para o 
apresentarem ao Senhor, se
gundo o que está escrito na 
Lei de Moisés e para proceder 
ao rito da Purificação da Mãe. 
Maria levava o Menino ao colo 
e José, numa pequena gaiola, 
duas pombinhas brancas e ai

umas moedas de prata para 
fazer o sacrifício dos 
pobres. Nessa altura, 
um velho veneran
do, de longas barbas, 
chamado Simeão, to
mou o Menino nos 
braços e exclamou: 
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Agora, Senhor, podeis deixar partir o vosso servo em 
paz, segundo a vossa palavra. Porque os meus olhos 
viram a vossa salvação que preparastes diante de todos 
os povos, como luz para iluminar as nações e para glória 
do vosso povo de fsrael. 

Depois de os abençoar, Simeão voltou-se para Ma
ria e disse: Eis que este Menino está destinado a ser uma 
causa de queda e ressurgimento para muitos em Israel, 
e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de 
serem revelados os pensamentos de m'uitos corações. 
E uma espada de dor trespassará a tua alma. 

Também uma piedosa velhinha chamada Ana ' . ' 

de oitenta e quatro anos, louvava a Deus e falava de 
Jesus a todos aqueles que em Jerusalém esperavam a 
libertação. 

Maria e José estavam admirados das coisas que 
se diziam a respeito de Jesus. 

Meses depois, já a Sagrada Família vivia numa casi
nha arranjada pelos parentes, apareceram em Jerusalém 
uns sábios vindos do Oriente. Eram homens dados ao 
estudo da astrologia. Viram no céu uma luz extraordi
nária e concluíram, baseados em antigos relatos, que 
aquele era o sinal dado por Deus de que tinha nascido 
o grande Rei que todos os povos esperavam. 

Empreenderam uma grande viagem sempre guia
dos por essa maravilhosa estrela. Ao chegar a Jerusa-
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lóm, a estrela desapareceu. Ficaram decepcionados. 
Perguntavam a uns e a outros onde tinha nascido o rei 
dos judeus mas ninguém lhes sabia responder. Foi então 
que resolveram dirigir-se ao palácio de Herodes. 

Contaram tudo o que lhes tinha acontecido e in
quiriram: 

-Onde está o rei dos judeus que acabou de nascer? 
Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. 

Herodes, muito perturbado, respondeu: 
- Rei dos judeus sou eu e no meu palácio não 

nasceu ninguém ... Mas eu vou convocar os príncipes 
dos sacerdotes e os escribas e vou colocar-lhes essa 
mesma pergunta. 

Chamados à presença do Rei, ele quis que lhe dis
sessem onde, segundo as Escrituras, devia nascer o Rei 
dos Judeus. Eles responderam sem qualquer dificuldade: 

- Em Belém de Judá porque assim está escrito pelo 
profeta Miqueias: "E tu, Belém, terra de Judá, não és de 
modo algum a menor entre as cidades de Judá porque de 
ti sairá o chefe que há-de governar Israel, meu povo. 

Já de posse desta informação, Herodes mandou 
chamar secretamente os magos, interrogou-os sobre 
a data exacta em que a estrela lhes tinha aparecido e, 
enviando-os para Belém, disse-lhes: 

- Ide e informai-vos bem a respeito do menino. 
Quando o tiverdes encontrado, comunicai-me, porque eu 
também quero ir prestar-lhe as minhas homenagens. 
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Eles partiram para Belém e - oh grande mara

vilha! - a estrela que tinham 

visto no Oriente, apareceu-lhes 

novamente e foi-os guiando 

até chegar ao lugar onde se 

encontrava o Menino e ali 

parou. 

Cheios de imensa ale

gria, entraram numa casa 

pobrezinha onde encon

traram o Menino, com 

Maria, sua Mãe, e José. 
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Ajoelharam-se diante dele e adoraram-no. Depois, com 

os olhos a rir de gratidão, abriram os seus tesouros e 

ofereceram-lhe como presentes: ouro, incenso e mirra. 

Mas, avisados num sonho para não tornarem à 

presença de Herodes, regressaram à sua terra por outro 
caminho. 

Cheio de cólera ao ver que os sábios do Oriente 

não tinham regressado por Jerusalém, para lhe falarem 

do Menino que tinham ido adorar a Belém, e receoso 

de que esse "Rei" lhe viesse tirar o lugar, num futuro 

mais ou menos próximo, Herodes mandou matar todas 

os meninos de Belém com menos de dois anos. Assim 

tinha a certeza de atingir o tal rei dos Judeus de que lhe 

tinham falado os magos. 

Foi enorme o clamor que se levantou em Belém. 

Mães aflitas tentavam inutilmente fugir com os filhinhos, 

para, dali a momentos, os verem arrancados aos seus 

braços e barbaramente degolados na sua presença. As

sim se cumpria uma profecia de Jeremias que diz: "Em 
Ramá ouviu-se uma voz, choro e grandes lamentações: 
é Raquel a chorar os seus filhos; não quer consolações 
porque já não existem." 
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Pouco 

tempo antes des-

ta tragédia, o anjo do 

Senhor apareceu em 

sonhos a José e disse-lhe: 

"Levanta-te, toma o Menino e sua 

Mãe e foge para o Egipto. Fica lá até 

que eu te avise porque Herodes 

vai procurar o Menino para o 

matar. 
José levantou-se, 

durante a noite, tomou 
o Menino e sua Mãe 
e partiu para o 
Egipto. 
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Ali permaneceu até 
à morte de Herodes. As
sim se cumpriu a Escritu
ra que diz: "Eu chamei do 
Egipto o meu filho". 

Receosa pelo que estava para acontecer, a Sagra
da Família caminha através do deserto até ao Egipto, 
terra dos Faraós, das pirâmides, das esfinges e da flor 
de lótus no rio Nilo. 
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Ali viveram José e Maria com 
o Menino durante alguns anos 
numa casinha pobre mas muito 
asseada. Toda a gente admirava 
aquela família exemplar. Foi no 
Egipto que Jesus aprendeu a dar 
os primeiros passos em direcção 
aos braços estendidos de Maria 
e de José. 

Com a morte de He
des, o anjo do Senhor 

apareceu novamente em 
sonhos a José, no Egipto, 
e disse-lhe: 

-Levanta-te, toma o 
Menino e sua Mãe e 
volta à terra de Isra
el porque aqueles 

e atentavam con
tra a vida do Menino 
já morreram. José 
levantou-se, tomou 
o Menino e sua Mãe 
e foi para a terra de 
Israel. Mas quando 
ouviu dizer que Ar
quelau reinava na 
Judeia, em lugar do 
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seu pai Herodes, José não se atreveu 
a ir para lá mas dirigiu-se para a Ga
lileia e foi habitar em Nazaré. Assim 
se cumpria o que tinha sido dito pelos 
profetas: será chamado Nazareno. 

Quando a notícia da chegada da 
Sagrada Família chegou ao conheci
mento dos nazarenos, parentes e ami
gos vieram recebê-la com mostras de 
muita alegria e carinho. Havia já anos 
que não se viam. Daí as mostras de 
regozijo e a animação que se verificou 
neste regresso à cidade natal de José 
e de Maria. 
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Em 
Nazaré, 

José voltou 
a trabalhar numa 

modesta carpintaria 
fazendo bancos, portas, 

arados, mesas . . .  O Menino 
brincava na pobre oficina sob 

o olhar embevecido de Maria e de 
José, ou executava pequenas tarefas 

como ir buscar algum cantarito de água à 

fonte ou dar pequenos recados. 
Aquela família era a admiração de todos pela 

paz, harmonia e compreensão que 
reinava dentro do lar e que se 
reflectia fora no convívio com 
as pessoas. O Menino era tão 
meigo e tão cheio de graça e 
sabedoria que as pessoas 
se interrogavam de onde 
lhe vinham aqueles dons 
tão extraordinários. 
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Quando chegou à idade de 
doze anos, Maria e José levaram 

Jesus a Jerusalém para tomar par-
te nas festas da Páscoa. 

No reg �esso, como não o encontraram entre os pa
rentes e am1gos (os homens e as mulheres faziam uma 
parte

. 
do trajecto

. 
separados e as crianças podiam optar 

por v1r com o pa1 ou com a mãe), voltaram a Jerusalém 
à procura dele. Três dias depois, acharam-no no templo, 
sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogan
do-os. Todos os que o ouviam estavam maravilhados 
com a sabedoria das suas respostas. 
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Quando eles o viram, fica
ram admirados. E sua Mãe 

disse-lhe: 
"Meu filho, que nos 

fizeste?! Eis que teu pai e 
eu andávamos à tua pro
cura, cheios de aflição." 

Respondeu-lhes: 
"Porque me procuráveis? 

Não sabíeis que devo 
ocupar-me das coisas de 

meu Pai?" 
Eles não compreenderam 

0 que Jesus lhes disse. 
Muito contentes, desceram 

para Nazaré. Jesus aprendeu o ofí-
cio de carpinteiro. Pouco a pouco foi 

tomando conta da oficina de José que, 
anos antes da vida pública 
de Jesus, já se mostrava 
muito cansado, minado 
pela doença. 
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Um dia, uma notícia triste abalou a pequena cidade 
de Nazaré: o carpinteiro José acabava de falecer nos 
braços de Jesus e Maria. 

Todos o choraram. Era um homem bom e justo. 
Foi com José que Jesus aprendeu não só o ofício 

de carpinteiro mas muitas coisas boas durante aqueles 
quase trinta anos de convivência. Talvez algumas pa
rábolas de Jesus tenham nascido na oficina de Nazaré 
nas conversas com José ou com os clientes. 
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São José foi declarado Padroeiro da Igreja Univer
sal. Assim como velou pelo lar de Nazaré, assim continua 
a velar pela Igreja de Jesus. 

Ouçamos esta bela confidência de Santa Teresa 
de Jesus. "Tomei por advogado e senhor o glorioso São 
José e encomendei-me muito a ele. Vi claramente que 
assim nesta necessidade, como em outras maiores de 
honra e perda da alma, este pai e senhor meu me livrou 
muito melhor que eu lhe saberia pedir. Não me recordo, 
até agora, de ter-lhe suplicado coisa que me tivesse 
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deixado de fazer. É coisa que me espanta as grandes 
mercês que Deus me fez por meio deste bem-aventurado 
Santo, dos perigos que me livrou, tanto do corpo como 
da alma. A outros santos parece que o Senhor lhes deu 
a graça de socorrer numa necessidade. Deste glorioso 
Santo tenho experiência de que socorre em todas, e que 
quer o Senhor dar-nos a entender que assim como lhe 
esteve sujeito na terra, que, como tinha o nome de pai 
sendo criado, lhe podia mandar, assim no céu faz tudo 
quanto lhe pede. Isto viram algumas pessoas, a quem eu 
dizia se encomendassem a ele, também por experiência, 
e ainda há muitas que são devotas dele experimentando 
de novo esta verdade." 
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