
1 

 

 

I 

S. JOSÉ, O MAIOR, O MAIS HUMILDE 

 

 

Na procura de elementos para meditação no início do ano de S. José, veio 

casualmente cair-me nas mãos um pequeno livro “S. José, o maior, o mais humilde”1 que 

dá uma visão interessante da figura ímpar de S. José na história da Igreja e da piedade 

cristã popular. Felizmente sempre foram aparecendo, ao lado de obras teológicas 

profundas, outras obras simples de diversa índole sobre a pessoa de S. José que alimentam 

a piedade do povo de Deus e contribuem para destacar a personalidade de S. José, esposo 

da Virgem Maria e Padroeiro da Igreja Universal. Estas obras, fora do âmbito da mais 

profunda exegese bíblica ou da teologia especulativa, ajudam muito a vivência da 

espiritualidade josefina das comunidades cristãs. Também aqui vamos procurar manter-

nos numa linha muito simples de pensamento acerca de S. José evitando entrar nos 

meandros da Teologia bíblica propriamente dita e do âmbito da exegese. 

 Agora que o Papa Francisco pediu um ano dedicado a S. José2 de 08/12/20 a 

08/12/21, temos aqui uma ocasião soberana para encararmos este “justo” e piedoso hebreu 

que esperava a consolação, isto é, a salvação de Israel (Lc 2,25) e teve a dita de poder ser 

testemunha privilegiada do cumprimento das promessas feitas aos Patriarcas do Antigo 

Testamento e tornar-se também ele um Patriarca da Nova Aliança. 

Por outro lado, no oitavo ano do seu pontificado, o Papa Francisco ofereceu à 

Igreja Universal, no dia 08 de dezembro de 2020 uma Carta Apostólica precisamente no 

mesmo dia em que propôs à Igreja a vivência de um ano dedicado a S. José. Esta carta 

Apostólica foi escrita pelo Papa Francisco exatamente na comemoração do 150º 

aniversário da declaração de S. José como padroeiro universal da Igreja segundo o 

Decreto da Congregação para os Ritos Sagrados, ao tempo de Pio IX3, a pedido dos Padres 

conciliares do Concílio Vaticano I para que S. José fosse declarado padroeiro da Igreja 

Universal. Um pouco mais tarde, este mesmo pontífice enviou a toda a Igreja uma outra 

Carta Apostólica a alargar o sentido desta declaração4.  

A partir de Pio IX, Leão XIII5, Pio X, Bento XV, Pio XI, Pio XII, João XXIII 

(ordem de inclusão de S. José no Cânone Romano), Paulo VI, nunca mais os Papas 

deixaram de se referir em diversos documentos do Magistério a esta figura ímpar da 

História da Salvação, culminando tudo isto nos pontificados de João Paulo II6 e Bento 

XVI (desejo sempre manifestado da inclusão de S. José em todas as restantes anáforas), 

com novos documentos magisteriais e finalmente com a inclusão definitiva do nome de 

S. José nas anáforas II, III e IV da Eucaristia pelo Papa Francisco em 01 de Maio de 2013, 

por meio de um Decreto da Congregação do Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Pe. Oliveiros de Jesus Reis, S. José, o maior, o mais humilde, Reis dos Livros, Lisboa (1993) 
2 Papa Francisco, Patris corde, Carta Apostólica, Roma (2020) 
3 Pio IX, Decreto Quemadmodum Deus”, Sagrada Congregação dos Ritos, 08 de dezembro de 1870 
4 Pio IX, Carta Apostólica Inclytum Patriarcham, 07 de julho de 1871 
5 Leão XIII, Encíclica Quamquam Pluries, 15 de agosto de 1889 
6 João Paulo II, Encíclica Redemptoris Custos, 15 de agosto de 1989 
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S. JOSÉ, O HOMEM JUSTO  

 

Os Evangelhos dizem que José era um “homem justo-anêr díkaios” (Mt 1, 19) no 

sentido que esta palavra transporta do vocabulário do Antigo para o do Novo Testamento. 

Para o AT Deus é sempre justo e reto – sadiq veiashar- porque sempre age de acordo com 

a Sua natureza (Dt 32,4; Jr 9,23; Zc 8,8). Deus não possui defeitos nas suas obras e todos 

os seus caminhos são justiça (mishpat). O homem justo é o que corresponde às normas 

divinas (Gn 18,23; 2Sam 4,11; 1Rs 8,32; Jb 12,4). O homem justo é o que age segundo a 

vontade de Deus (Gn 6,9; Ez 14,20), faz o que agrada a Deus (Gn 6,9), cumpre a Lei de 

Javé (Is 3,10), é piedoso e fiel (Os 14,10). José é “homem justo” precisamente porque está 

nesta linha e é alguém que vive da Fé no Senhor, Deus de Israel (Hb 10,38). 

 Esta expressão foi comentada à saciedade pelos Padres da Igreja ao longo dos 

tempos. Como diz S. João Crisóstomo7, José é chamado justo: … díkaios, toutésti, 

khrestós kai epieikês, quer dizer, justo, bom e moderado, não porque possuía uma das 

quatro virtudes cardeais, mas porque brilhava em toda a espécie de santidade, 

precisamente porque era justo, isto é, homem de grande caridade. Para Crisóstomo, 

«justiça» não é só não querer mais do que é devido, mas também a virtude em geral e é 

neste sentido que a Escritura usa esta palavra «justiça». Também o mesmo nota S. 

Agostinho, ao dizer que é na caridade que se cifra toda a justiça cristã e, por isso, José 

não quis fazer o que a justiça lhe permitia, mas o que pedia a caridade, rainha de todas 

elas. O grande Bispo de Hipona liga, a este propósito, José e Maria dizendo: “Iustus ergo 

vir, iusta femina. Spiritus Sanctus in amborum iustitia requiescens, ambobus filium 

dedit… Justo o homem, justa a mulher. O Espírito Santo, que repousava na justiça de 

ambos, a ambos lhes deu um filho8”.  

Isto talvez possa resumir grosso modo tudo quanto a patrística disse sobre S. José, 

o justo que esperava a consolação de Israel. 

 

 

 

S. JOSÉ, O MAIOR 

 

 

Se S. José aparece nos Evangelhos canónicos tão silencioso e pouco expansivo, 

será que o podemos considerar O MAIOR? E se sim, em ordem a que é que o comparamos 

tal? 

Em todas as culturas, a profissão estabelece sempre um padrão de aferimento da 

categoria social de alguém. Sobre São José, há um passo em S. Mateus que nos diz 

precisamente como é que os seus contemporâneos consideravam a profissão de José como 

tékton/faber  carpinteiro ou  pedreiro, ou seja, artífice de materiais duros: “Ouk outos estin 

o tou téktonos uiós (texto grego) – Nonne hic est fabri filius (latim da Vulgata)? -  “Não 

é ele o filho do carpinteiro?” (Mt 13,53-54). Como filho de um carpinteiro, era suposto 

não possuir qualidades superiores para demonstrar tanta sabedoria e muito menos 

capacidade de operar milagres. Assim é o pensamento corrente dos homens, mas não o 

de Deus. 

Na Sagrada Escritura os grandes homens escolhidos por Deus para realizar obras 

onde se manifesta o Seu poder, são sempre simples, nada atrevidos, nem aparentemente 

brilhantes. São homens de Fé profunda e obediência pronta como virtudes fundamentais 

para a realização dos milagres e prodígios, segundo a maneira de falar dos textos bíblicos. 

                                                           
7 S. João Crisóstomo, Homilia 4,3.4 
8 S. Agostinho, Sermão 51, 30 
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E José foi o maior, no sentido de que tudo quanto Ele fez está em ligação direta com 

Jesus, o Filho de Deus, o Messias esperado, Aquele que vem cumprir todas as Escrituras. 

Quando o Senhor lhe desfaz a dúvida acerca de Maria (Mt 2,20), Ele imediatamente se 

submete aos planos de Deus a seu respeito. Quando o Imperador César Augusto determina 

o recenseamento da população (Lc 2,1), José põe-se de imediato a caminho e tem que 

resolver muitos problemas logísticos com essa viagem, a estadia e, o que é mais 

importante de tudo, o nascimento de Jesus. Logo de seguida quando lhe é proposta a fuga 

para o Egipto com tudo quanto isso implicava de imensas dificuldades naquele momento, 

Ele se dispõe de imediato a organizar a expedição para o ato de emigração, em direção ao 

país do Faraó, o opressor do povo de Deus da antiga aliança, ligando assim Jesus, o novo 

Moisés, à libertação realizada por Javé no outro tempo e agora atualizada. Aqui também 

o justo José de Nazaré reatualiza a figura do outro justo José, o filho de Jacob, tornado 

vice-rei do Egipto e um dos doze chefes das tribos de Israel. Não se trata de uma repetição 

da história antiga, mas sim do seu cumprimento e realização plenos neste Patriarca do 

novo Povo de Deus. 

Entre todos os servidores de Deus que se disponibilizaram a obedecer às Suas 

ordens, sobressai José, pois, tudo quanto ele foi chamado a realizar tem relação direta 

com o Filho de Deus, o Messias esperado. 

 

 

 

S. JOSÉ, O MAIS HUMILDE 

 

 

S. José foi também o mais humilde dos justos que esperavam a consolação de 

Israel (Lc 2,25). Esperar a consolação de Israel, ou a salvação de Israel, é um expediente 

literário que tem a ver com aquilo que alguns estudiosos costumam dizer acerca dos três 

evangelhos canónicos sinópticos. Trata-se da teoria segundo a qual, nestes três 

Evangelhos, os seus supostos autores têm como intenção procurar demonstrar que em 

Jesus se realiza o cumprimento das Escrituras (cf. Mt 1,22; 2,15.17.23; Mc 1,2; Lc 

2,22.23.27.39 etc.). 

Os quatro sonhos que aparecem no Evangelho de Mateus (Mt 1,20; 2, 13.19.22) 

são outro expediente literário para indicar a disponibilidade de S. José para colaborar no 

cumprimento das promessas de Deus. Esta ideia de cumprimento está, de facto, implícita 

em todos os evangelhos sinópticos juntamente com a premência do anúncio do Reino. 

A humildade de S. José transparece claramente no texto das narrativas da infância 

de Jesus nos Sinópticos. O silêncio que envolve a pessoa de José está nesta linha da sua 

humildade/obediência diante do mistério em que Deus o coloca (Mt 1,19; 2,14.21.22). 

Não sabemos os planos que José tinha para a sua vida pessoal, além da sua disposição em 

constituir uma família com Maria (Lc 1,27; Mt 1,18.19.25). Mas quando Ele se apercebe 

da vontade de Deus a seu respeito, submete-se humildemente a ela e consagra toda a sua 

vida ao plano que sente ser o de Deus a seu respeito. É um verdadeiro modelo de homem 

humilde segundo os critérios bíblicos: aquele que reconhece ter recebido de Deus tudo 

quanto tem e se abre à Sua graça. 
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A ESPECIFICIDADE DA CARTA APOSTÓLICA  “PATRIS CORDE” 

 

 

Este é, neste momento, o último documento do Magistério da Igreja sobre S. José. 

Vem na linha de todos quantos o precedem e mais uma vez propõe a toda a Igreja a 

contemplação da figura toda especial deste “Justo” varão que de um momento para o 

outro se viu envolvido nesta aventura de se tornar o Pai putativo, adotivo ou nutrício de 

Jesus. Talvez seja o documento magisterial que aborda a pessoa de S. José sob o ponto 

de vista que mais o qualifica na história da salvação: cumprir a missão de ser Pai adotivo 

de Jesus. De resto, o próprio título da Carta Apostólica, em consonância com as duas 

palavras iniciais “Patris corde – Com coração de Pai”, conferem ao documento a nota 

dominante que a percorre do início até ao fim. Isto é, sem sombra de dúvida, o que 

constitui o centro deste documento e a ele o Papa quis subordinar todo o seu pensamento 

na efeméride do 150º aniversário do decreto “Quemadmodum Deus” de Pio IX. 

A recuperação da imagem de S. José como um jovem profundamente crente e 

maduro que está enamorado de Maria de Nazaré e com Ela deseja constituir uma família 

normal, transparece nesta carta apostólica, contra talvez a ideia de um S. José homem de 

idade avançada, escolhido apenas para proteger a Virgem na sua missão. A iconografia 

cristã parece que também já começou a transformar-se a este respeito.  

É este homem jovem judeu, enamorado da jovem Maria a Ele prometida, que se 

torna o pai adotivo de Jesus e assume a sua missão logo que compreende a vontade de 

Deus e humildemente a ela se submete. Aqui a carta do Papa Francisco explora todas as 

dimensões possíveis desta paternidade de José: Ele é o pai amado e cheio de ternura, 

obediente e cheio de coragem criativa, trabalhador incansável e atento, que vive a sua 

missão em profundidade, mas sempre no escondimento. 

José torna-se numa nova figura bíblica patriarcal que resume em si as figuras 

patriarcais do AT: Abraão (Sara), Isaac (Rebeca), Jacob (Raquel/Lia), isto é, os nossos 

três Pais com as nossas quatro Mães, figuras de José e Maria. Para a Igreja, o justo José, 

o novo Patriarca, protegerá a Igreja na sua caminhada histórica até à vinda definitiva do 

Senhor a fim de entregar tudo e todos nas mãos do Pai.             

 

 

 

     Lisboa, 17 de fevereiro de 2021 

     +  fr. Joaquim Ferreira Lopes, OfmCap 

     Bispo emérito de Viana (Angola) 
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II 

S. JOSÉ – PAI NA SOMBRA 

 

1. Paternidade escondida na “nuvem/sombra”: “hanan [TM], nefélê (skiá) 

[LXX], nubis (umbra/obumbrare) [Vulgata]” 

 

A respeito da Virgem Maria, disse S. Bernardo de Claraval, o reformador beneditino de 

Cister: “De Maria nunquam satis”, isto é, de Maria nunca se diz o suficiente. Penso bem 

que cada vez mais devemos dizer o mesmo a respeito de S. José. Não resta nenhuma 

dúvida que esta figura ímpar da história da salvação vai ocupando  um lugar de primeira 

plana na espiritualidade cristã dos nossos dias, sobretudo com o ano josefino em curso. 

O Papa Francisco, na introdução da carta apostólica “Patris corde”, recorda-nos que 

“todos podem encontrar em São José o homem que passa despercebido, o homem da 

presença quotidiana discreta e escondida…”. E, um pouco mais adiante, num dos epítetos 

que atribui a S. José, chama-lhe “Pai na sombra” (n. 7) recordando a expressão usada 

pelo escritor polaco Jan Dobraczynski no livro intitulado: “A sombra do Pai”. E o Papa 

Francisco acrescenta que este escritor “apresenta a figura de S. José, que é, para Jesus, 

a sombra na terra do Pai celeste: guarda-O, protege-O, segue os seus passos, sem nunca 

se afastar d’Ele. Lembra o que Moisés dizia a Israel: «Aqui (neste deserto) vistes o 

Senhor, vosso Deus, conduzir-vos, como um pai conduz o seu filho, durante toda a 

caminhada que fizestes até chegardes a este lugar» (Dt 1,31). Assim José exerceu a 

paternidade durante toda a sua vida” (Carta apostólica Patris corde, 7). 

Esta expressão “pai na sombra” tem uma conotação bíblica muito forte e eloquente que 

merece prolongada reflexão. Não é nossa intenção, no entanto, aprofundar muito este 

tema sob o ponto de vista exegético nesta sede, mas sim com alguma simplicidade tecer 

certas considerações que permitam situar a Pessoa de S. José na economia da salvação da 

Nova Aliança. 

Trata-se de um filão que tem origem no Antigo Testamento, especialmente no Livro do 

Êxodo onde a nuvem (= sombra) adquire um sentido muito especial da proteção de Javé 

na condução do Povo de Deus até à tomada de posse da terra prometida: “Eis que Eu 

venho ter contigo numa nuvem espessa9” (Ex 19,9).  A presença da nuvem reveste uma 

importância capital porque revela e ao mesmo tempo oculta a presença de Javé na 

condução da peregrinação pelo deserto (Ex 16,10; 19,9-16; 24,15; 33,9; 40,32; Lv 16,2; 

Nm 11,25). 

O sintagma “numa coluna de nuvem… em hebraico “vehamud hanan” (na LXX en stýlo 

neféles, na Vulgata in columna nubis”) conduz-nos inelutavelmente à caminhada exodal 

pelo deserto em direção à terra de Canaan, o que implica uma especial proteção de Javé. 

 

Em muitas religiões, as nuvens pertencem à esfera divina. No AT a nuvem faz parte das 

teofanias, sobretudo na narrativa das alianças com Noé (Gn 9,13) e no Sinai. Javé aparece 

dentro da nuvem (Jz 5,4; Job 38,1; Ex 1,4.28; 2Mac 2,8); igualmente o Filho do Homem 

(Dn 7,13). Nuvens escuras formam a tenda de Javé (Sl 18,12; 2Sm 22,12). A nuvem é o 

seu carro (Is 19,1; Sl 104,3), a poeira de seus pés (Na 1,3), o arco de Deus (Sb 5,21). O 

dia de Javé será um dia de nuvens (Sf 1,15; Jl 2,2; Ez 30,3; 34,12; 38,9; Sl 97,2). Javé é 

o Senhor das nuvens e dos fenómenos da natureza que delas dependem (Jr 10,13; 51,16; 

                                                           
9 Há quem traduza “no coração da nuvem”. Na verdade, o texto massorético diz: vehab ‘ehanan que parece 

um pleonasmo já que hab também significa “nuvem, cúmulos, cirros, nuvem grande e espessa”. Mas mais 

do que no coração da nuvem, o sentido parece ser “nuvem densa” (cf Ex19,9, 2Sam 22,12=Sl 18,12, etc.) 
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Sl 68(67) 5.35; Sl 135,7; 147,8; Pr 3,20; 8,28; Dn 3,73; Bar 6,61; Jb 26,8; 36,27; 37,11.16; 

38,9.37)10. 

No NT a nuvem é muito menos frequente. Aparece na Transfiguração (Mc 9, 2-8; Mt 17, 

1-8; Lc 9,28-36), na Ascensão (Act 1,9; Ap 11,12). Do mesmo modo que o Filho do 

Homem também Jesus há de vir nas nuvens do céu (Mc 14,62; Mt 26,64 e par.; Ap 1,7) 

e o seu trono está na nuvem (14,14-16). Os vivos que ainda estarão na terra, irão ao 

encontro do Senhor em nuvens (1Ts 4,17). Paulo menciona a nuvem do deserto numa das 

suas importantes cartas (1Cor 10,1 ss)11. 

Esta nuvem transforma-se em “sombra” no vocabulário de Lucas na Anunciação: “… e a 

força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra… kai dýnamis ypsýstou episkiásei 

soi…(texto grego) et virtus Altissimi obumbravit tibi (Vulgata)” (Lc 1,35). 

 

O vocabulário do NT inspira-se no do AT sempre na mesma linha da proteção e da reserva 

da esfera de Deus. O termo grego episkiásei (te cobrirá de sombra) é pouco frequente e 

na LXX só aparece três vezes enquanto que o “virá sobre ti” (epeléusetai epí sé) é mais 

frequente. Em Ex 40, 34-35, no texto massorético, se diz que a nuvem cobria a tenda da 

reunião e a glória do Senhor enchia o tabernáculo (na LXX a tenda). E Moisés não podia 

entrar na tenda da reunião, porque a nuvem pairava sobre ela e a glória do Senhor enchia 

o tabernáculo. No texto hebraico o verbo shakan, é traduzido pela LXX por “habitou” 

referindo-se à presença divina sob a nuvem do tabernáculo; no Sl 91(90),4; 140(139),8 

vem traduzido por saqaq (proteger). Trata-se da presença que é o que quer dizer o verbo 

“virá sobre ti”. A nuvem divina, símbolo da presença e de poder divino, passa agora para 

Maria, novo tabernáculo ou arca da aliança. Deus está com Maria (v. 28) e estará (v. 35) 

de uma maneira eficiente12. 

José entrou nesta “sombra” ou “nesta nuvem” e nela se manteve durante toda a realização 

do projeto de Deus a seu respeito na História da Salvação. José é o homem do silêncio13. 

A bem dizer quase nada sabemos de S. José e os dois Evangelistas da Infância de Jesus 

(Mt e Lc) não satisfazem em nada a nossa justificada curiosidade: quem era, onde nasceu, 

quem foram seus pais, com que idade casou com Maria, com que idade e onde é que 

morreu. Somos informados de algumas missões que cumpre religiosa e silenciosamente, 

mas nada mais nos é proporcionado saber. Não passam de meras especulações embora 

plausíveis pensar que possa ter trabalhado na construção de Séforis e em Tiberíades. Só 

em Nazaré temos o testemunho que era considerado “faber” no sentido de carpinteiro, 

marceneiro ou pedreiro (Mt 13,53-54).  

Creio bem que é teológica, mais do que de outra etiologia qualquer, a razão deste silêncio 

que envolve José. O silêncio molda a personalidade profunda, o perfil interior deste 

homem14. José mostra-se um homem da contemplação do mistério de Deus, tanto em si 

como em tudo quanto o rodeia e tem que ver com as pessoas de Jesus e Maria que dirimem 

todo o seu ser e agir. 

É precisamente porque cumpre fielmente todas as missões que lhe são confiadas e marca 

presença nas ações concretas que realiza, que podemos dizer que o silêncio de José não é 

nem mutismo nem absentismo. Este silêncio faz parte da sombra em que José está 

envolto.  O silêncio de José é o ambiente propício ao ecoar da Palavra (Sb 18,14-15), 

onde ela ecoa na profundidade do ser. 

 

                                                           
10 A. Van den Born, Dicionário enciclopédico da Bíblia, Vozes, Petrópolis (1985), 1056-1057 
11 Ibidem, 1057  
12 La Sagrada Escritura, Nuevo Testamento, I, Evangelios, BAC (1964) 555 
13 Cf Leonardo Boff, São José, A Personificação do Pai, Editora Pergaminho, Cascais (2006) 
14 Cf. João Paulo II, Redemptoris Custos 25 
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2. S. José figura/hipóstase do Pai eterno  

 

José, como figura do Pai, revê-se na pessoa do próprio Deus, primeira Pessoa da SS. 

Trindade. O silêncio de José é o silêncio do Pai. José é a sombra real e visível do Pai, a 

personificação do Pai celeste. O silêncio é a essência de José e a essência de quem ele 

representa e personifica: o Pai celeste15. Paul Claudel dizia que o silêncio é o pai da 

palavra. 

A Liturgia das Horas da Igreja sempre teve em conta a prerrogativa de José como Pai do 

Verbo. Num belíssimo hino de Laudes do antigo Breviário latino, assim se cantava:  

 

“Te, satum David, statuit Creator   - “O Criador decidiu que fosses da geração de David 

Virginis sponsum, voluitque Verbi  - e esposo da Virgem, e quis que fosses chamado 

te patrem dici, dedit et ministrum    - pai do Verbo, e concedeu-te ser 

                esse salutis”.                    – Ministro (= instrumento)  de salvação16”. 

 

S. João Crisóstomo e logo a seguir S. Agostinho foram os primeiros Padres da Igreja que 

intuíram a inclusão de S. José na economia da salvação, mas foi o espanhol Francisco 

Suárez (século XVI) quem encontrou a formulação técnica da pertença de S. José à ordem 

hipostática: “Estimo que o ministério dos Apóstolos é o mais excelente de todos os 

ministérios instituídos por Jesus Cristo na sua Igreja. Entretanto, creio que se pode 

legitimamente afirmar a probabilidade de que o ministério ou a missão de S. José seja 

mais perfeito, porque, na verdade, ele pertence a uma ordem mais elevada. Entendo, que 

nesta ordem se encontra o ministério de S. José, embora em último degrau. Por 

conseguinte, este ministério ultrapassa todos os demais que pertencem à ordem da graça, 

porque é de uma ordem superior… O ministério de S. José não pertence ao Novo 

Testamento, nem, a bem da verdade, ao Antigo, mas ao autor de um e de outro, à pedra 

angular, Jesus Cristo, que une a ambos” 17. Suárez conclui afirmando crer que na ordem 

da união hipostática se encontra o ministério de S. José. Não se trata, portanto, de 

considerar a pessoa de S. José pertencente à ordem hipostática, mas sim o seu ministério. 

Foram grandes a discussões que se seguiram a nível teológico, culminando com a 

aceitação desta tese no Concílio de Poitiers (1868)18. 

 

 

3. S. José, o protetor, no silêncio da “Tenda do Espírito” 

 

É interessante verificar que Teresa de Ávila sempre se colocou a si mesma e aos seus 

mosteiros sob a proteção de S. José. Praticamente não há mosteiro teresiano que não seja 

dedicado a S. José. O mesmo se passa porquanto respeita aos mosteiros de Clarissas. O 

Papa S. João Paulo II na Exortação apostólica “Redemptoris custos” sobre a figura e a 

missão de S. José na vida de Cristo e da Igreja, alude precisamente a isso. O Papa faz 

notar que os Evangelhos insistem sobre o que S. José «fez», isto é, as ações de S. José, 

mas tudo num ambiente de silêncio interior, num clima de contemplação. Teresa de Jesus 

soube interpretar bem a figura de S. José tornando-se uma verdadeira reformadora do 

culto de S. José na igreja do Ocidente (cf. RC 25). 

                                                           
15 Leonardo Boff, o. cit., 69 
16 Cf Liturgia das Horas, Solenidade de S. José (19 de março) – Hinos em língua latina. Tradução literal 

minha, não oficial. 
17 “Commentarium in Tertiam” (da Summa Theologica de S. Tomás de Aquino) q. 29, a.2, disp. 8, sectio 

I, nº 10. Cf. Leonardo Boff, ob, cit. p. 115 
18 Leonardo Boff, o. cit., 115 (Cf. Actas do Concílio de Poitiers, cap. 11) 
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Até Salomão construir o Templo em Jerusalém para colocar nele a Arca da Aliança (‘arôn 

/‘ohél mohéd [TM]-skenê / kibôtón martyríou [LXX] - arca testimonii ou tabernaculum 

conventus[Vulgata]), Javé vivia no meio do povo para o proteger. De modo semelhante 

na nova Aliança, José recebe a missão de se tornar o protetor da família de Jesus e da 

Igreja que Ele vai fundar e de se tornar, assim, numa nova “Tenda do Espírito” uma nova 

Arca da Aliança (título que foi sempre aplicado também a Maria: “Foederis arca” na 

invocação da ladainha tradicional de Nossa Senhora). 

Na verdade, o Espírito de Deus armou a sua tenda, fez a sua morada, em Maria. Assim o 

diz o IV Evangelho: “Kai o lógos sárks egéneto kai eskênosen en ymín – E o Verbo se fez 

carne e habitou (skenóô/skenê, no sentido de “montar uma tenda”) no meio de nós”. Em 

hebraico o verbo utilizado para habitar, armar a tenda é shakan de onde deriva os 

substantivos shekinah/mishkan (tenda, habitáculo, morada, santuário). Neste sentido é 

que o Espírito Santo arma a sua tenda entrando em Maria e iniciando a nova criação, tal 

como já o fizera na primeira criação, quando pairava sobre as águas (Gn 1,2).  

Aqui é importante também lembrar Gn 12, 9: “Abraão continuou a sua viagem, 

acampando aqui e ali, em direção ao Néguev”. Assim reza a nossa tradução e está bem. 

Mas o texto massorético diz: «vaiysah ‘averam halok venasoah hanegeva’». Na verdade, 

o verbo nasah significa “pôr-se a caminho (= levantar uma tenda)” a não confundir com 

outro verbo hebraico quase homógrafo «nasa’» que significa “tentar ou pôr à prova” de 

onde deriva o substantivo «massa’» com o significado de prova ou tentação. Quando se 

diz que Abraão “…continuou a sua viagem…”, aqui é preciso tomar atenção aos dois 

infinitivos absolutos (halok venasoah), figura gramatical muito importante que determina 

que quando se encontram dois infinitivos absolutos juntos, o primeiro indica a 

simultaneidade da ação ou a sua gradualidade. Aqui trata-se claramente de gradualidade, 

isto é, Abraão ia caminhando por etapas, pouco a pouco, montando e desmontando a sua 

tenda, até chegar ao Néguev.  

Deste modo, podemos conceber perfeitamente a figura de S. José como o protetor da 

Igreja tal como o foi da Sagrada Família de Nazaré e que vai caminhando com ela ao 

longo da sua história, concebida como travessia do novo Néguev, como “o Abraão da 

Nova Aliança”, até que o povo de Deus entre definitivamente na nova Terra Prometida. 

Considerar S. José como “Pai na sombra” não é então, de modo nenhum, pô-lo à sombra, 

afastá-lo, mas antes situá-lo bem no centro da dinâmica própria do agir de Deus, no meio 

do teatro das operações da História da Salvação dos nossos dias. 

 

 

      Lisboa, 28 de fevereiro de 2021 

      + fr Joaquim Ferreira Lopes, OfmCap 

      Bispo emérito de Viana (Angola) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

III 

 

S. JOSÉ, O PROTECTOR 

 

 

No início da carta apostólica, o Papa Francisco subordina o seu pensamento ao mote “Pai 

amado” e diz que “S. José é um pai que foi sempre amado pelo povo cristão, como prova 

o facto de lhe terem sido dedicadas numerosas igrejas por todo o mundo…” (Patris corde 

1). E logo a seguir liga S. José  à corrente bíblica na pessoa do outro José, filho de Jacob 

que, feito vice-rei do Egito (Gn 41,41-44), alimenta todo o povo sobretudo em tempos de 

carestia, por ordem expressa do próprio Faraó: “Ide ter com José; fazei o que ele vos 

disser” (Gn 41,45). 

Não podemos esquecer que linguisticamente o próprio nome “José”, sendo teofórico, está 

também na perspetiva da sua ação. Na verdade, em hebraico José é um particípio ativo 

do verbo iasaf que significa aumentar, acrescentar. Isso tem a ver com o próprio 

nascimento deste patriarca filho de Jacob: “E (Raquel) chamou-lhe José, dizendo: «Que 

o Senhor me acrescente ainda outro filho»” (Gn 30,24). Este significado tem a ver com 

o facto de José do Antigo Testamento se poder considerar tipo ou figura de José de 

Nazaré, do Novo Testamento.  

Mas a etimologia de José pode também ser interpretada a partir das primeiras palavras de 

Raquel quando afirmou: “23 Deus apagou (deixou) a minha vergonha24 e chamou-lhe 

José, dizendo: «que o Senhor me acrescente ainda outro filho»” (Gn 30,23). Na verdade, 

neste versículo 23 “apagar a vergonha” está no TM com o verbo “’asaf ” e também se 

poderia aduzir a origem do nome José a partir deste verbo “ ’asaf = apagar”.  

Assim as palavras de Raquel permitem esta dupla etimologia embora a dependência do 

verbo “iasaf=aumentar” tenha sido a que preferiu S. Jerónimo ao traduzir a bênção de 

Jacob a José em Gn 49,22 escrevendo: “filius acrescens Ioseph, filius acrescens” que a 

Neovulgata transformou em: “Arbor fructifera Ioseph, arbor fructifera super fontem: 

rami transcendunt murum = José árvore frutífera, árvore frutífera junto de uma 

nascente: seus ramos trepam pelo muro”. Aqui o título de árvore frutífera atribuído a José 

parece estar a indicar as duas tribos dele saídas: Efraim e Manassés, os seus dois filhos, 

constituídos também em chefes de tribo. Tudo isto no sentido de que não é possível deter 

o crescimento de uma árvore vigorosa, alimentada por uma fonte de água e protegida por 

um muro. Ao mesmo tempo está implícita a figura de uma beleza ímpar de José (39,6)19. 

Portanto, o TM presta-se assim a diversas interpretações. Mas a patrística inclinou-se 

sempre para S. Jerónimo. Também S. Alberto Magno (Mariale, q.23,2) diz que S. José 

aumentou e acrescentou a paz e a felicidade da Sagrada Família. Mas a outra também se 

aplica bem a S. José e ao seu ministério, porque foi S. José quem  afastou o opróbrio que 

aos olhos dos homens, que ignoravam o mistério da salvação, podia recair sobre a Virgem 

e sobre o Menino Jesus e, obedecendo à voz do anjo, afastou o perigo de morte com que 

Herodes o ameaçava além de que, com o trabalho das suas mãos, afastou também a fome 

e a miséria da casa de Nazaré20. 

Nada nos impede assim de ver no patriarca José filho de Jacob a figura de José de Nazaré 

que o Evangelho de Mateus começa por afirmar que era também filho de Jacob: “Jacob 

gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus que se chama Cristo” (Mt 1,16). 

 

É interessante notar que no I evangelho canónico, o respetivo autor inicia o texto da 

genealogia de Jesus afirmando: “Genealogia de Jesus Cristo, filho de David, filho de 

                                                           
19 Verbum Dei, Comentario a la Sagrada Escritura, Herder, Barcelona (1956) 502-503 
20 Cf. Juan Leal, La Sagrada Escritura, Nuevo Testamento, I Evangelios, BAC, Madrid (1964) 21 
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Abraão” (Mt 1,1). E logo a seguir enumera três grupos de 14 gerações até ao aparecimento 

de Cristo (Mt 1,17). Aqui o autor atribui a paternidade de Jesus a David e a Abraão, 

preparando o facto de José e Maria se terem de deslocar a Belém para o recenseamento 

por causa de serem “da descendência de David …” (Lc 2,1-6). Isto tem a ver com os 

grupos de 14 gerações de Mateus, pois, David é um nome demasiado importante para o 

povo hebreu. E o nome “DAVID” em hebraico é constituído por três consoantes “DVD” 

já que as vogais não existem. E ler “DAVID” é igual a ler “DOD” (amado) sendo que a 

letra mediana “vau” que se pode ler “o” ou “u” ou “v” não é vogal, mas sim uma 

consoante em hebraico. Por isso, há que ter algum cuidado na transliteração das palavras 

hebraicas, pois, retirando a DAVID” a consoante final “DAVI”, estamos a amputar-lhe 

um valor numérico que, nas literaturas do Médio Oriente, como na hebraica, pela 

chamada gematria assume um valor essencial. A gematria é um método muito em voga 

nas literaturas antigas e na bíblica que assenta no valor literal dos números ou no valor 

numérico das letras. Esta teoria, funda-se na equivalência de cada uma das letras do 

alfabeto hebraico (e do grego). Assim, o nome DaViD segundo esta teoria pode ser 

representado deste modo:  D=4, V=6, D=4, cuja soma dá 14.  

Mateus abre assim o seu evangelho dizendo que Cristo é filho de David e de Abraão. Pelo 

AT sabemos que o Messias será descendente de David. As multidões aclamam-no 

frequentemente com este título (Lc 18,38; Mt 9,27). Também a expressão filho de Abraão 

parece referir-se diretamente a David, descendente e herdeiro do chamado pai dos crentes 

(Rm 4,16). Mas aqui em Mateus, dada a sua intenção, parece que o título se refere 

imediatamente a Cristo filho de Abraão. Pelo AT sabemos quão importantes são as 

genealogias para aqueles povos. Veja-se 1Cr 1-8 bem como as genealogias sacerdotais 

em Esd 2,62, 1Mac 2,1 bem como o testemunho de Flávio Josefo quando diz que os 

Judeus eram muito ciosos em conservar as genealogias dos sacerdotes. De resto, na Vida 

I, Josefo diz que por parte do pai tem ascendência real e por parte da mãe, sacerdotal, 

“como o encontrei em documentos públicos”. S. Jerónimo diz que os Judeus do seu tempo 

diziam de cor a memória das suas gerações com tal velocidade como se estivessem a 

pronunciar o próprio nome (ML 36,361). Por causa disto é interessante notar o conselho 

de S. Paulo a Tito: “Evita, porém, as discussões, as genealogias…” (Tt 3,9).  

Seja como for, Mateus preocupou-se em dividir a genealogia de Jesus em 3 partes de 14 

gerações cada uma e de modo muito semítico, como convinha a um evangelho destinado 

antes de mais a Judeus. Apesar das fontes que seguiu, documentos escritos públicos ou 

privados, tradições orais, etc., é evidente que a sua intenção não era enumerar 

sistematicamente todos os ascendentes de Cristo. Um exemplo disso é o facto de entre 

Jorão e Ozias (v. 8) ter omitido os nomes de Ocozias, Joás e Amacias. No versículo 11 

Josias aparece como pai de Jeconias mas na verdade é o avô dele (cf 1Cr 1,34; 2,1-15; 

3,1-19; Rut 4,18-22). Claro está que para Mateus há uma simbologia que ele pretende 

vincar com este número 14 nem que seja apenas como um artifício mnemotécnico. 

Interessante é a nomeação de 4 mulheres pois os Judeus nunca mencionam as mulheres 

nas genealogias só se for em caso excecional: Tamar (v. 3), Rahab (v. 5), Rut (v. 5) e 

Betsabé (v, 6). Algumas são pecadoras, e todas são estrangeiras sendo Rut e Rahab 

moabitas com tudo quanto as torna proscritas ao povo hebreu. Para S. Jerónimo (ML 

26,21), Mateus pretende dizer que Cristo veio para salvar o mundo todo, homens e 

mulheres, justos e pecadores, judeus e pagãos. O mesmo disseram muitos exegetas e 

outros Padres da Igreja. 

 

E que importância tem tudo isto relativamente a S. José se Cristo não procede de S. José 

segundo a carne? É preciso ter em conta que tanto Mt como Lc dão-nos a genealogia de 

Jesus através de José e não de Maria porque assim era o costume dos Judeus. No direito 
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comum judaico a paternidade legal era tão importante como a carnal e conferia os mesmos 

direitos hereditários. De resto, é comum a tradição de que Maria também era da 

descendência de David: Inácio de Antioquia, Ireneu, Justino, Tertuliano falam de tradição 

oral muito ligada ao acontecimento de Jesus. 

Na verdade, o v. 16 “Jacob gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é 

chamado Cristo” está na perspetiva do v. 18 onde se afirma a conceção virginal de Jesus. 

Daqui a sua grande importância pois está dito que José é esposo de Maria, que não 

participou na conceção de Cristo e que legal e juridicamente tem toda a responsabilidade 

sobre este filho e sua mãe. 

É também muito interessante notar o que diz este versículo 16: “Jacob gerou José…”. 

Portanto, o pai de José seria Jacob enquanto Lucas diz que foi Heli (Lc 3,23). Este 

problema foi sempre difícil de solucionar embora a velha hipótese ainda hoje pode ser 

aceite.  A lei do Levirato (Dt 25,5-6) pode estar aqui em causa e ajudar a dirimir a questão 

do verdadeiro pai de José. Segundo a lei do Levirato se um homem morre sem deixar 

filhos, o irmão deve casar com a viúva para assegurar descendência ao falecido e o filho 

desta união, se houver, é considerado filho do falecido. Assim se crê que Heli se casou e 

morreu sem filhos e o seu irmão Jacob desposou a viúva e o filho deste casamento, S. 

José, era filho de Heli legalmente. Mateus refere-se ao pai  carnal enquanto que Lucas se 

refere ao pai legal. Um dado interessante que podemos ressaltar é o facto de que pela 

primeira vez se encontram juntos neste v. 16 os nomes de José-Maria-Jesus tão caros à 

piedade cristã21. 

 

Na Bíblia Hebraica, o nome “Iosef-José” aparece 203 vezes e há 7 (ou 8) personagens 

com o nome de José. No NT há 7 pessoas também: duas aparecem na genealogia do 

evangelho de S. Lucas 3,24.30 e provavelmente no v. 26 “Josec” onde o texto grego lê 

Iosef. Em Mt 13,55 um dos irmãos de Jesus é chamado “José”. Também há três discípulos 

a quem é dado o nome de José: Mt 27, 57-60 (José de Arimateia); At 1,23 (José que vai 

substituir Judas Iscariotes no grupo dos doze) e Barnabé (o filho da consolação) também 

chamado José em At 4,36. 

 

Tudo isto está na linha da conceção de S. José como o protetor, título que S. João Paulo 

II tanto dignificou na exortação apostólica “Redemptoris custos” e que o Papa Francisco 

pretende agora, de certa forma, recordar com esta carta apostólica “Patris corde” no 150º 

aniversário da declaração de S. José como padroeiro da Igreja universal. Por isso o Papa 

escreveu: “Todos podem encontrar em S. José - o homem que passa despercebido, o 

homem da presença quotidiana discreta e escondida – um intercessor, um amparo e um 

guia nos momentos de dificuldade” (Patris corde, introdução). 

Também hoje a Igreja aconselha os seus filhos com as mesmas palavras atribuídas ao 

Faraó do Egipto nestes tempos de pandemia e grandes dificuldades: “Ide ter com José; 

fazei o que ele vos disser” (Gn 41,45). 

 

 

Lisboa, 01 de março de 2021  

      + fr Joaquim Ferreira Lopes, OfmCap 

      Bispo emérito de Viana (Angola) 

 

 

 

 
                                                           
21 Cf. Juan Leal, La Sagrada Escritura, Nuevo Testamento, I - Evangelios, BAC, Madrid (1964) 20 



12 

 

 

IV 

 

A CRUZ DE S. JOSÉ 

 

A carta Apostólica “Patris corde” no nº 3 diz que S. José foi um Pai na obediência. Trata-

se de um dos vários aspetos com que o Papa Francisco quis apontar, para toda a Igreja, a 

multifacetada figura de S. José.  

Este tema da obediência é muito profundo e algo complexo. Biblicamente falando trata-

se de um tema fraturante. Obediência/desobediência é um binómio contrastante e 

dirimente. O tema da obediência/desobediência já vem desde as origens. Talvez se possa 

considerá-lo a solução do enigma, mistério ou mito do paraíso genesíaco. É à volta dele 

que se tece toda a economia da salvação, como se pode ver pela fase crucial da história 

da salvação em Cristo, quando a Escritura diz: “Tornou-se obediente até à morte e morte 

de cruz” (Fl 2,8) e “apesar de ser Filho de Deus aprendeu a obediência por aquilo que 

sofreu” (Hb 5,7-9). 

Da desobediência já os ecos vêm de mais longe: “Porque fizeste isso? A mulher 

respondeu: a serpente enganou-me e eu comi” (Gn 3, 13). Desta desobediência das 

origens saiu também o anúncio de uma futura vitória: “Farei reinar a inimizade entre ti 

e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta esmagar-te-á a cabeça…” (Gn 3,15). 

Na verdade, a desobediência das origens desencadeou toda uma série de desgraças que só 

foram sanadas pela obediência d’Aquele que veio estabelecer a realização da profecia 

implícita neste chamado proto-evangelho. Vemos que Cristo,  descendência da Mulher, 

a nova Eva, esmaga pela Sua obediência o que a desobediência da antiga Eva destruiu. 

Se foi a obediência de Cristo, com tudo o que implica quanto aos mistérios da Encarnação 

e Paixão-Morte-Ressurreição, que veio repor a amizade do Homem-criado com o Deus-

Criador, é porque a desobediência inicial foi uma rutura demasiado profunda a exigir 

semelhante reparação nunca imaginada. 

Ao longo da história da Igreja, o tema da obediência foi muito bem tratado pelos 

fundadores das grandes Ordens religiosas e sempre em ligação com a pessoa de Cristo. 

Deste modo dizia Bento de Núrcia para os seus monges: “Primus humilitatis gradus est 

oboedientia sine mora… ideo angustam viam arripiunt, unde Dominus dicit: «Angusta 

via est quae ducit ad vitam – O primeiro degrau da humildade é a obediência pronta…  

por isso, seguem pelo caminho estreito, do qual disse o Senhor: «Estreito é o caminho 

que conduz à vida” [cf. Sancti Benedicti Regula monachorum, Maredsous (1955) 59]. 

Com uma espiritualidade bem diferente, mas neste ponto perfeitamente concordante, 

Francisco de Assis logo na primeira Regra deixou escrito: “A Regra e vida dos irmãos é 

esta, a saber: viver em obediência, em castidade e sem nada de próprio… e ainda: se 

alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me…”22. 

Na história da Igreja há sempre uma ligação da obediência com a teologia da Cruz. S. 

Bento fala da via estreita citando Mt 7,14 e S. Francisco cita o mesmo evangelista em 

16,24 em contexto algo diferente, mas condizente. Ambos perceberam muito bem o que 

é a obediência e ambos a situam na mesma perspetiva: a pessoa de Cristo que, em virtude 

da sua perfeita obediência ao Pai, se torna para todos o novo Adão que restabelece a ponte 

entre Deus e o Homem.  

Queríamos considerar S. José como alguém que soube obedecer e cuja obediência 

constituiu para ele um verdadeiro caminho de cruz. S. José não sabe como explicar a 

gravidez de Maria e isso tornou-se numa cruz para ele. Decidiu mesmo romper o noivado 

secretamente e abandoná-la definitivamente (Mt 1,19). E transportava consigo este 

                                                           
22 Cf. 1ª Regra, nº 1, in Escritos de S. Francisco e S. Clara de Assis, Editorial franciscana, Braga (2001), 

143. 
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grande peso de dia e de noite num sofrimento existencial. Foi o Senhor que o libertou 

revelando-lhe o mistério escondido (Mt 1,20-21). A forma de revelação é a comum à 

tradição do povo de Deus por meio desse artifício literário que se chama “sonho”. Diz o 

Papa Francisco: “Com a obediência (José) superou o seu drama e salvou Maria” (Patris 

Corde, n. 3). 

Superada esta crise, nem por isso José ficou livre porque não tardou muito a que um novo 

perigo tivesse surgido a pesar sobre os seus ombros: “Levanta-te, toma o menino e sua 

Mãe, foge para o Egito e fica lá até que eu te avise...” (Mt 2,13). De novo, José obedece 

prontamente e executa a ordem recebida, emigrando como Abraão e atravessando como 

ele o mesmo caminho do deserto do Néguev. Foi certamente uma cruz a caminhada 

através de Gaza pela “via maris” que deve ter durado pelos menos uns 15 dias23. Não 

sabemos onde é que se refugiou nem interessa entrar na disputa do lugar (Matarieh, 

Heliópolis) até porque comunidades judaicas no Egipto existiram muitas. Flávio Josefo 

diz-nos que eram muitas as colónias judaicas na diáspora egípcia e que só em Alexandria 

residia perto de um milhão de Judeus. Seja como for, José permaneceu no Egito até à 

morte de Herodes o Grande (Mt 2,14-15) o qual morreu na primavera do ano 750 da 

fundação de Roma, pelo mês de abril, cerca de quatro ou cinco anos antes da era cristã, 

tendo cerca de 70 anos de idade (morreu em Jericó no ano 04 a.C.24). Teve uma morte 

ignominiosa como nos conta Flávio Josefo nas Antiguidades (17,6,5 e 8,1). Este é o 

Herodes, o Grande, que não deve ser confundido com o seu filho Herodes Antipas, de 

temperamento apático e pacífico, mas vicioso e que iremos encontrar em Jerusalém 

durante a paixão de Jesus e que governou na qualidade de tetrarca (governava apenas um 

quarto do reino) a Galileia e a Pereia até ao ano 39 da nossa era. 

Esta estadia na condição de refugiado, como emigrado no Egito, foi certamente uma 

grande cruz para S. José. 

Não sabemos também quanto tempo é que a Sagrada Família permaneceu no Egito, 

embora a tradição diga que foram 7 anos, fazendo jus ao sentido teológico dos números. 

O certo é que sabemos por Flávio Josefo que Arquelau, depois da morte do pai e após ter 

sufocado em sangue uma sedição judaica, partiu para Roma pouco depois da Páscoa para 

que o Imperador confirmasse o testamento de Herodes25 e lhe desse a investidura. E 

regressou a Jerusalém no outono do mesmo ano 750, trazendo na bagagem o título não 

de rei, mas de Etnarca da Judeia, Samaria e Idumeia. Ora, como quando a Sagrada Família 

regressou do Egito já Arquelau reinava na Judeia, podemos concluir que o desterro de 

José durou pelo menos até ao outono deste ano. Por isso, José permaneceu com Maria e 

o Menino no Egipto cerca de 2 anos e alguns meses26. De acordo com a teoria do 

cumprimento, compreendemos a intenção do evangelista (Mt 2,15) ao recordar o texto do 

                                                           
23 Cf. U. Holzmeier, De Josef quaest. Bibl. p. 96. A viagem pelo deserto desde Gaza até Pelusio durava em 

geral 7 dias, mas com os que necessitou para vir de Belém a Gaza, foram pelo menos uns 15 dias de 

caminhada [in  Juan Leal, La Sagrada Escritura, Nuevo Testamento, I - Evangelios, BAC, Madrid (1964), 

p. 30] 
24 Para o calendário cristão e problemas que o afetam veja-se  a revista “Bíblica” da Difusora Bíblica Nº 

393, março-abril 2021, p. 340-344. 
25 Este testamento, confirmado por Augusto, era importante porque nele o rei Herodes, o Grande, deixou 

seu filho Arquelau como etnarca da Judeia e da Samaria onde governou de 04 a.C. (ano da morte de seu 

pai em Jericó) até 06 d.C. (há quem diga durante nove anos). Foi tão cruel como o pai e, devido às acusações 

de que foi alvo, acabou por ser destituído por Augusto e desterrado para a Gália. Herodes no testamento 

pôs o filho Filipe como tetrarca de Betaneia, Gaulanítide, Traconítide, Auranítide e Itureia (distrito de 

Paneias); e o outro filho, Herodes Antipas também foi, pelo testamento e por nomeação de Augusto, tetrarca  

da Galileia e da Pereia desde 04 a.C a 39 d.C. embora lhe chamassem rei não o era (cf. Mt 14,9). 
26 Cf. Juan Leal, La Sagrada Escritura, Nuevo Testamento, I - Evangelios, BAC, Madrid (1964), pp. 30-

31 
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Antigo Testamento: “Do Egipto chamei o meu filho” (Os 11,1) concedendo a Cristo a 

honra de se tornar no novo Moisés libertador do novo povo de Deus. 

 

Regressado à terra de Israel, José retira-se com a família para Nazaré, na Galileia (Mt 

2,22-23) porque provavelmente ao chegar à região de Gaza foi informado de que 

Arquelau reinava na Judeia e tinha já mandado matar 3.000 judeus em Jerusalém e era 

tanto ou mais cruel do que seu pai. Por isso, José temeu voltar para Belém e foi pelo 

caminho da costa até à Galileia estabelecendo-se em Nazaré, aldeia desconhecida onde 

Jesus pôde crescer e viver livremente de maneira anónima. Mateus acrescenta a razão: 

“…assim se cumpriu o que foi anunciado pelos profetas:  Ele será chamado Nazareno” 

(Mt 2,22). Aqui não cita de que profeta se trata. Pode ser que tenha em vista apenas o 

facto de ele ter levado vida humilde e escondida em Nazaré. Na verdade, o nome Nazaré 

não se encontra em todo o Antigo Testamento nem se conhece a sua grafia verdadeira em 

hebraico. Também se não encontra em nenhum documento prerabínico anterior a Cristo. 

Por isso, não vale a pena especular nem alinhar com Crisóstomo e outros Padres que 

aduzem o facto de poder ter existido algum livro profético perdido onde Nazaré fosse 

mencionada. Pelo Evangelho de João também vemos qual era a apreciação que se fazia 

de Nazaré e dos seus habitantes naquela época: “Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: 

«Encontramos Aquele sobre quem escreveram Moisés, na Lei, e os Profetas: Jesus, filho 

de José, de Nazaré». Então disse-lhe Natanael: «De Nazaré pode vir alguma coisa boa?» 

(Jo 1,45-46). Assim, é provável que Mateus aluda à vida humilde e obscura do Messias 

em Nazaré como alguns profetas, particularmente Isaías, predisseram (Cf Is 11,1ss). 

 

Um outro momento que constituiu uma cruz pesada para José, foi o que nos conta Lucas 

o autor do III Evangelho a partir de 2,41-52. Trata-se da Páscoa dos doze anos de Jesus, 

momento solene na vida de qualquer rapaz hebreu. Aqui Jesus celebrou a sua Bar Mitsvá 

deixando de ser considerado criança e passando para o mundo dos adultos, isto é, 

começou a ser considerado um homem. Este episódio causou grande sofrimento a José e 

a Maria e é momento de profunda revelação da pessoa de Jesus e da sua filiação 

estritamente divina. De resto, sobre a pessoa de Jesus este é o único episódio evangélico 

relativo à sua juventude.  

Que Jesus tenha acompanhado José e Maria pela Páscoa a Jerusalém27, é um facto muito 

natural. Todos os homens deveriam subir a Jerusalém pela Páscoa anualmente, 

excetuando as crianças, os velhos, os doentes e os escravos. As mulheres não sendo 

obrigadas, podiam ir também. O verbo empregado por Lucas “eporéuonto” está no 

imperfeito do indicativo, o que indica, como todos sabemos, que se trata de algo habitual 

a traduzir por “costumavam subir”. Jesus até pode ter ido mais vezes a Jerusalém durante 

a infância com os Pais. Mas fazendo doze anos tem que ir, porque agora terá que observar 

a Lei28 e até porque aos doze anos mais um dia pode casar (tal como a menina aos 13 anos 

mais um dia). 

Este texto lucano dá a entender que Jesus, Maria e José permaneceram em Jerusalém 

durante toda a semana da Páscoa. Mas a obrigação não implicava ficar lá a semana inteira, 

só era proibido sair antes do segundo dia.  

Aqui vai continuar a cruz, o pesadelo de José (e de Maria). Como é que são ambos tão 

distraídos que perdem de vista o filho? As razões até podem ser simples e não têm a ver 

                                                           
27 Também deviam ir na festa dos Tabernáculos e no Pentecostes, ou seja, nas chamadas festas de 

peregrinação. 
28 Bar mitsvá pode traduzir-se por “Filho do mandamento” ou “servo da Lei”, isto é, passa a ser obrigado 

a observar a Lei como os homens. As crianças do sexo masculino, até fazerem doze anos, perante a Lei são 

consideradas como as mulheres não tendo nenhuma obrigação de a observar. 
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com falta de atenção dos Pais. Em Jerusalém concentrava-se muita gente, mais de cem 

mil pessoas segundo estimativas aceitáveis. Flávio Josefo diz que seriam mais de dois 

milhões e setecentas mil pessoas, o que não deixa de ser um perfeito exagero. Por outro 

lado, a perda de Jesus pode ter-se dado por causa do costume judeu de as mulheres e os 

homens viajarem separadamente em caravanas diferentes. Uma terceira razão pode ser o 

facto de, tendo atingido a idade própria, Jesus ter sido considerado já capaz de viajar com 

os jovens da sua idade também.  

Na verdade, a frase “nomídzantes dé autón eínai en tê synodía… pensando que Ele se 

encontrava na caravana…” (Lc 2, 44) mostra que tanto José como Maria, quando 

notaram a falta dele, não se consumiram muito inicialmente porque já depositavam 

confiança nele. Mas no fim daquele dia, quando se juntam para comer e dormir em 

determinado ponto da caminhada, então aí dispara a angústia em ambos, o que os faz 

voltar atrás em grande sofrimento que durou nada menos que três dias, número muito 

significativamente bíblico que indica apenas um tempo muito longo, mas necessário para 

a manifestação das maravilhas de Deus. 

Grande mestre de retórica bíblica, interessam a Lucas várias coisas, além do sofrimento 

de José e Maria, sobretudo o espanto inicial e a interpelação da Mãe. Quanto ao verbo 

empregado “ekseplágesan… ficaram assombrados” indica a admiração ou assombro de 

ver o Menino em animada conversa com os doutores da Lei até porque pode ter 

acontecido que tenham escutado alguma pergunta ou resposta de Jesus. Quanto à 

interpelação ser feita por parte da Mãe e não do Pai, é talvez porque a Mãe não se conteve 

demonstrando toda a sua afetividade feminina ou então porque aqui, mais uma vez, Lucas 

pretende mostrar a vocação própria dela. E mais do que uma solene repreensão parece 

tratar-se antes de manifestação de grande dor, de profundo sofrimento interior. E, de resto, 

Maria fala em nome dos dois: “Teu pai e eu…”. E mais uma vez Lucas usa o imperfeito 

“etsetoúmen se … te procurávamos” indicando assim o tempo longo desta busca. 

O centro do episódio é a resposta de Jesus em formas de mashal como os que mais tarde 

tanto vai usar, que não pretende repreender os pais pela procura, mas afirmar a sua 

independência e vocação. Já a tradução da segunda pergunta de Jesus: “Não sabíeis que 

devia estar em casa de meu Pai” é um pouco mais complicada e foi objeto de muita 

discussão: “… ouk eídate hoti en tois tou patrós mou dei eínai me?”. Os Padres latinos e 

a Vulgata traduziram “… não sabíeis que devia estar nas coisas de meu Pai?”. Os Padres 

gregos, a LXX e o grego profano preferiram “não sabíeis que devia estar na casa (no 

templo) com meu Pai?”. Na verdade, se Jesus falasse de coisas, Lucas poderia ter escrito: 

perí tou patrós e não en tois tou patrós, como aparece em 10,40-41. Estas são as primeiras 

palavras de Jesus nos Evangelhos e revelam o seu conhecimento acerca da consciência 

que Ele tem da sua filiação e missão. Também Maria e José devem ter percebido que 

Jesus deve estar sempre «com o seu Pai». À palavra de Maria “Teu pai e eu andávamos 

à tua procura”, Jesus contrapõe um pai (legal) ao outro Pai (natural e invisível). 

 

Quanto a José, em todas estas peripécias o que sobressai é a sua obediência pronta,  

misturada com um enorme sofrimento interior e profundas dúvidas sobre a sua missão 

que, entretanto, vai conhecendo e amando cada vez mais. Depois deste passo da perda de 

Jesus e do seu encontro no Templo, a figura de José desaparece porque o seu papel foi 

plenamente cumprido. 

José levou a sua cruz até às suas últimas consequências. Ele sacrificou toda a sua vida às 

exigências da vinda do Messias. O amor «paterno» de José não podia deixar de influir 

sobre o amor «filial» de Jesus e vice-versa (Cf. Redemptoris custos, 26 e 27). A missão 

de S. José foi muito espinhosa, foi uma verdadeira cruz que ele aceitou e levou até ao 

calvário da sua vida terrena. Em tudo quanto fez desde que Deus lhe confiou semelhante 
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missão, S. José foi o homem verdadeiramente justo segundo a Escritura, tornando-se para 

todo o fiel um modelo singular de obediência e cumprimento do plano de Deus, mesmo 

quando isso implica transportar uma cruz pesada por um caminho em direção a um 

horizonte envolto em profunda escuridão. 

 

 

Lisboa, 13 de março de 2021  

      + fr Joaquim Ferreira Lopes, OfmCap 

      Bispo emérito de Viana (Angola) 
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V 

 

S. JOSÉ, PAI ADOTIVO, NUTRÍCIO, PUTATIVO, VIRGINAL, ESPIRITUAL, 

LEGAL, DAVÍDICO, FUNCIONAL, EDUCATIVO, DE JESUS? 

[Lc 2,48] 

 

 Introdução  
 

Este versículo do Evangelho de S. Lucas: «Filho, porque nos fizeste isto? Olha que teu 

pai e eu andávamos aflitos à tua procura» (Lc 2,48) não é que seja propriamente uma 

crux interpretum, mas não deixa de constituir um quebra-cabeças exegético e sobretudo 

um ponto de pesquisa de hermenêutica bíblica. Não vou evidentemente esgotar o tema, 

nem me passa pela mente semelhante tarefa. De resto, temos já muito boa teologia bíblica 

sobre S. José em que este versículo é muito bem tratado. Vou refletir muito singelamente 

sobre este passo evangélico servindo-me da exegese dos Padres da Igreja e de alguns 

autores a partir dos anos ’50, terminando com uma visão mais recente do tema, na 

tentativa de chegar a um resumo que ajude a compreender o papel de S. José no mistério 

da Encarnação do Verbo de Deus. Felizmente cada vez é mais vasta a reflexão teológica 

e exegética sobre a figura de José de Nazaré e o Papa Francisco, na esteira dos seus 

predecessores, acaba de brindar a Igreja com a proclamação do ano josefino que estamos 

a viver e vai contribuir para aprofundar mais este filão.   

Assim, nesta introdução, penso ser necessário, antes de mais, examinar muito brevemente 

três pontos: a situação existencial da família de Nazaré, alguns antecedentes, a realidade 

de Jesus como filho de uma família especial. 

 

1.Situação existencial: “Ao vê-lo, ficaram assombrados e sua mãe disse-lhe: «Filho, 

porque nos fizeste isto? Olha que teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura». Ele 

respondeu-lhes: «Porque me procuráveis? Não sabíeis que devia estar em casa de meu 

Pai?” (Lc 2,48-49). 

A situação criada é perfeitamente normal num caso como este. Um casal que casualmente 

perdeu um filho num ambiente de peregrinações, é conhecido de todos nós e basta ir a um 

grande santuário para ouvirmos anunciar aos altifalantes nomes de crianças que se 

separaram dos pais e divagam erráticas no meio da multidão. O que aqui não é de todo 

normal, é a resposta de Jesus, demasiado tranquilo, à preocupação naturalíssima expressa 

pela mãe e que surpreende. Certamente Maria e José devem ter percebido que Jesus tem 

que estar sempre «com o seu Pai». Só que à palavra de Maria “Teu pai e eu andávamos 

à tua procura” (Lc 2,48), Jesus contrapõe um pai (legal) a outro Pai (natural e invisível). 

Entretanto, podemos questionar se a pergunta angustiosa de Maria a Jesus: “Filho, porque 

nos fizeste isto?”, foi feita em público ou em particular? Se foi feita no lugar onde foi 

encontrado ou alguns momentos depois, logo que terminou a disputa com os doutores? 

O que transparece do diálogo entre Maria e Jesus é que S. José não é colocado na condição 

de pai de Jesus porquanto à resposta de Jesus diz respeito. Como mãe, Maria é que faz a 

pergunta. Em situação normal provavelmente seria o pai a fazê-lo. Vendo bem, também 

as palavras de Maria não parece serem de repreensão ou acusa, mas de admiração: “Ao 

vê-lo, ficaram assombrados”. Este assombro refere-se provavelmente à admiração por 

verem o filho num lugar não normal para uma criança e a dialogar com pessoas para com 

as quais não possuía, humanamente falando, preparação adequada. 

Maria não lhe pergunta porque é que está ali a discutir com os Doutores, mas porque é 

que fez aquilo dando-lhe motivo de sofrimento: Téknon, tí epoíesas êmín oútos? (Texto 
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grego) - Fili, quid fecisti nobis sic? (Vulgata) - “Filho, porque nos fizeste isto?” (Texto 

da DB). 

 

2.Antecedentes: relativamente à filiação de Jesus, em Lc 2,27 o evangelista diz que 

Simeão “…impelido pelo Espírito, veio ao Templo, quando os pais trouxeram o menino 

Jesus…” . Logo a seguir, no v. 33, o texto volta a dizer: “Seu pai e sua mãe estavam 

admirados…”. 

Sabemos que vieram trazê-lo por ser o primogénito, de acordo com a Lei (Lv 12,1-8; Ex 

34,20; Nm 18,15-16) e que o Velho Simeão veio ao Templo movido pelo Espírito Santo. 

Desde sempre esta convicção existiu. Encontrámo-la já em Teofilato e Eutímio. Juvenco 

diz que foi por impulso ou revelação divina que Simeão foi ao templo, onde acabava de 

chegar o Messias que ele esperava:  

 

“Isque, ubi curvato defessus corpore templum       –  ele, ali curvado, cansado e de idade 

iam gravior penetrat, monuit quod Spiritus auctor,- avançada entra no templo e, movido 

ecce simul parvum gremio genitricis Iesum,- pelo Espírito, eis que sente o menino Jesus 

ad templum sensit venisse29”.                       - vir ao templo ao colo da mãe. 

 

3. Família  especial -Talvez se deva ter em conta a sociologia daquele tempo, por um lado 

e, por outro, o facto de que as pessoas da aldeia viam na Sagrada Família uma família de 

filho único igual a tantas outras. Vemos também que Lucas chama “pais” a Maria e a 

José. A Maria, porque realmente era sua mãe; a José, por ser assim considerado por todos: 

“Ao iniciar o seu ministério, Jesus tinha cerca de trinta anos. Supunha-se que era filho 

de José” (Lc 3,23). A Escritura assim o diz, de acordo com o modo de pensar das pessoas 

daquela época. Deste modo, Maria chama a José Pai de Cristo (Lc 2, 48), apesar de saber 

que Ela O tinha concebido pelo poder do Espírito Santo. Orígenes considera que José é 

chamado pai honoris causa, por ser pai nutrício, do mesmo modo que costumamos 

chamar mãe, não só àquela que concebeu, mas também à que alimentou e criou uma 

criança30. 

 

 

I – O conceito de Paternidade aplicado a S. José a respeito de Jesus Cristo31   

 

A partir dos Evangelhos, deduzimos que o matrimónio com Maria é o fundamento 

jurídico da paternidade de S. José. Os Evangelhos são claros ao dizer que a conceção de 

Jesus foi obra do Espírito Santo, mas os evangelistas igualmente afirmam que a 

virgindade foi preservada naquele matrimónio no qual José é proclamado esposo de Maria 

e esta, esposa de José (cf Mt 1, 16.18-25; Lc 1,26-38; 2,5)32.  

 

      a)- Dignidade de S. José como pai de Jesus 

 

      É normal considerar-se mais a glória de S. José em ser esposo de Maria do que a sua 

dignidade como pai de Jesus. Isso não é surpreendente, pois, o próprio Jesus a respeito de 

Sua Mãe pronunciou estas palavras paradigmáticas: “Quem é a minha Mãe e quem são 

                                                           
29 P. Juan de Maldonado, SI, Comentarios a San Marcos y San Lucas, BAC, Madrid (1954) 407 
30Ibidem, 407-409). Não esquecer a compreensão e extensão dos termos “Mãe/Pai” em ambiente africano 

e o profundo respeito que inspiram à vida social em todos os ambientes. 
31 Angel Herrera Oria, La Palabra de Cristo, Tomo IX, Madrid (1957) 804-858 
32 Papa João Paulo II, Redemptoris custos, 7 
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os meus irmãos?... todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, esse é 

que é meu irmão, minha irmã e minha Mãe” (Mt 12, 47-50; Mc 3,31-35; Lc 8,19-21). 

É verdade, porém, que a paternidade se funda na geração; dela depende e a ela se ordena. 

As palavras paternidade, maternidade e filiação – diz S. Tomás – são uma consequência 

da geração (I q.27 a.2). No entanto, há outras dimensões muito importantes quer sob o 

ponto de vista humano quer jurídico, que devem ser consideradas para podermos ter da 

paternidade um conceito holístico que se impõe. 

 

      b)- Conceito de paternidade e suas classes: 

 

      1 - Paternidade natural 
Pai natural é quem dá a vida material humana. É a paternidade própria dos homens. Esta 

paternidade natural implica dois vínculos: 

 

 a) - Vínculo físico ou procriação carnal em que o pai engendra a 

matéria viva – parte do seu próprio ser substancial – para que se forme o corpo do filho à 

semelhança da natureza paterna. 

 b) - Vínculo moral ou afeto espiritual que se comunica juntamente 

com o vínculo natural. Este laço é o que há de maior na paternidade humana: implica 

deveres e obrigações reais entre o pai e o filho. É este vínculo que confere à paternidade 

a sua excelência. O vínculo físico não pode existir separado do moral, caso contrário a 

paternidade humana era igual à animal. Mas, se o vínculo moral pudesse existir sem o 

físico, bastaria ele mesmo para constituir uma verdadeira paternidade no que tem de mais 

belo, perfeito e elevado. 

 

      2 – Paternidade adotiva 

É a paternidade adquirida por analogia com a natural e que tem a ver com ela nos afetos, 

pois, o ser vivo neste caso não gera por comunicação de substância, mas apenas 

analogicamente, numa ordem espiritual, de amor. Designa-se pai espiritual alguém que 

leva outro a fazer o bem, a querer, a amar como fundamento da paternidade espiritual que 

consiste em dar a vida espiritual. 

Por outro lado, a adoção pode ser dupla: 

 a)-Primeiro, na ordem natural, a adoção humana por meio da qual 

uma criatura estranha é recebida como filho e consiste na produção, conservação e 

desenvolvimento da vida jurídica ou moral de um indivíduo. 

 b)-Segundo, na ordem sobrenatural, a adoção divina pela qual 

somos chamados filhos de Deus, por geração espiritual (Ef 1,5; Gl 4,4-6; 1Cor 4,15, etc.). 

A adoção humana implica condições: que o adotado seja estranho àquele que o adota, que 

não tenha qualquer relação com o matrimónio de quem o adota, e que seja recebido livre 

e espontaneamente pelo adotante. 
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II – Paternidade de S. José segundo as Escrituras 
 

A Sagrada Escritura afirma claramente a paternidade de S. José: 

 

      a)-Em algumas ocasiões chama a José “Pai de Jesus”, tal como a Maria “sua Mãe”: 

Lc 2, 27: … quando os pais trouxeram o menino Jesus… 

     v. 33… seu pai e sua mãe estavam admirados… 

     v. 41-43  … seus pais iam todos os anos a Jerusalém…. Sem que seus pais o 

notassem…. Olha que teu pai e eu andávamos aflitos… 

     b)-Jesus considerado filho de José: 

3,23: “Ao iniciar o seu ministério Jesus tinha cerca de 30 anos. Supunha-se que era 

filho de José e este de Heli”. 

    c)-S. José exerce o papel de pai no seio da família sagrada: 

    Mt 1,21 – Ela dará à luz um filho, ao qual darás o nome de Jesus… 

    Mt 2,13-14 – Levanta-te, toma o menino e sua mãe… 

    Mt 2,19-21 – Levanta-te, toma o menino e sua mãe… 

    Lc 2,51 – Depois desceu com eles, voltou para Nazaré e era-lhes submisso 

 

 

 

III – Afirmações da teologia católica sobre a paternidade de S. José 
 

 

Trata-se de um filão imenso que valeria a pena explorar. Neste pequenino trabalho não é 

lugar de entrar por esse caminho. Mas um resumo pode ser feito que sirva de prova para 

o que queremos concluir a respeito da paternidade real de S. José relativamente a Jesus 

Cristo. Vamos resumir o que encontramos sem pesquisar em demasia, pois, o volume de 

dados é demasiado grande e levar-nos-ia muito longe. Penso que é suficiente, para uma 

abordagem bastante abrangente, quanto segue33. 

 

Primeiro ponto – a paternidade de S. José sobre Cristo não foi física nem natural. A 

teologia afirma dogmaticamente “Cristo foi concebido no seio da Virgem Maria por 

virtude do Espírito Santo”. Assim o mistério da Encarnação realiza-se exclusivamente 

entre Maria e a SS. Trindade, por meio da ação do Espírito Santo, como apropriação da 

Trindade. Chamando depois a S. José “pai de Jesus” em geral, a Escritura não o entende 

pai no sentido corrente e comum pois no relato da conceção de Cristo nunca se menciona 

o nome de José, mas apenas o da Virgem e o Espírito Santo. Exclui-se, portanto, a 

paternidade física relativamente a S. José. É claro que desde o início houve quem 

afirmasse a paternidade física de José: ebionitas, anabatistas, socinianos, etc.34. 

 

Segundo ponto – não se pode dizer que a paternidade de José foi real e verdadeira, própria 

e plena, no sentido absoluto das palavras. Não foi própria e plena e, por isso, é que se 

chama a S. José o pai putativo ou adotivo, etc. No início da Exortação Apostólica 

“Redemptoris custos”, o Papa S. João Paulo II utiliza precisamente o substantivo “custos” 

cujo sentido é “protetor35” que, tanto em latim clássico como no eclesiástico, significa 

precisamente “guarda, guardião, protetor, defensor, precetor, sentinela, vigilante, 

verificador dos votos nas eleições”, palavra com um campo semântico imenso e que, 

                                                           
33 Angel Herrera Oria, La Palabra de Cristo, Tomo IX, Madrid (1957) 806-814 
34 Não entro nos conteúdos dos evangelhos apócrifos dadas as características deste trabalho 
35 João Paulo II, Redemptoris custos, 1 
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aplicado a S. José, estabelece um nexo entre ele, a Virgem Maria, Jesus e a Igreja ao longo 

dos tempos. 

 

Terceiro ponto – as denominações: pai legal, putativo, nutrício, adotivo, virginal e vigário 

do Pai celeste, expressam apenas aspetos parciais e incompletos da paternidade de S. José: 

     - Pai legal – porque assim aparecia diante da lei, isto é, social e publicamente. Esta 

denominação é exata porque ele assumiu e exerceu essa representação de modo que até 

os evangelistas fazem entrar José na genealogia. 

     - Pai putativo – cf. Lc 3,23: “… Jesus tinha cerca de trinta anos. Supunha-se que era  

filho de José”. Desta maneira o chamaram os Padres da Igreja: Jerónimo (adv. Helvid. l.2 

n. 4: PL 23,197; Ambrósio (Expos. In Lc l.3 n.2: PL 15,671) e outros. 

Este título não expressa a verdadeira e objetiva paternidade de S. José e, por isso, não é o 

único nem o primeiro título. Mas também não se pode entender apenas no sentido da 

opinião geral, sem ter também em conta o sentido profundo da paternidade. O povo 

chamava-o pai verdadeiro por causa do matrimónio e putativo atendendo à geração 

corporal. 

     - Pai nutrício – esta denominação é menos frequente. José de facto alimentou, nutriu 

e defendeu o corpo de Jesus. Esta expressão aparece primeiro em Orígenes e Teofilato: 

“Pelo seu fiel ministério a Escritura lhe concede o nome de pai” (Homil. 12 in Lev.: PG 

12,53). O Papa Francisco alude a esta característica de S. José na “Patris corde” quando 

diz: “Como o Senhor fez com Israel, assim ele (José) ensinou Jesus a andar segurando-

O pela mão: era para Ele como o pai que levanta o filho contra o seu rosto, inclinava-se 

para Ele a fim de lhe dar de comer (cf Os 11,3-4)”36. 

     - Pai adotivo – É uma qualificação superior às precedentes. A paternidade de José 

relativamente a Jesus tem os traços da paternidade adotiva humana. Primeiro, em sentido 

negativo porque não há geração corporal e em segundo lugar positivamente, porque 

existem ofícios, deveres e direitos mútuos entre o pai e o filho adotivo. 

Talvez se pudesse dizer que José foi adotado como pai por Jesus. É conhecido o que disse 

Cornélio a Lápide: «S. José foi mais pai de Cristo que o pai adotivo é pai do filho 

adotado» (Comm. In IV Evang. T.I p. 47, Antuérpia 1685). 

Mas entre a paternidade de José e a paternidade adotiva humana há, porém, algumas 

diferenças: 

- a paternidade adotiva é arbitrária e livre para qualquer filho estranho ao matrimónio. A 

paternidade de José tem um fundamento moral e jurídico, porque Jesus está em íntima 

relação com o matrimónio de José, que foi verdadeiro quanto à substância, mas não 

quanto ao uso ou atos naturais do mesmo. 

- a paternidade adotiva estende-se mais ou menos a certos efeitos; a paternidade de José 

implica todos os direitos e deveres paternos. 

- a paternidade adotiva humana é dissolúvel; a de S. José é tão indissolúvel como o 

matrimónio e ultrapassa-o. 

 

Vejamos agora, a este respeito, um testemunho muito breve de dois importantes Padres 

da Igreja, já que não é este o lugar de um estudo muito aprofundado da Patrística tanto 

grega como latina, o que valeria bem a pena ser feito noutra sede, pois, trata-se de um 

filão imenso e a explorar continuamente. Quanto mais recuarmos na História da exegese 

bíblica mais nos impressiona este tema e a forma como foi tratado. 

 

      a)- S. Agostinho ensina que José foi pai «muito mais unido do que se fosse adotivo» 

(De consensu Evang. 1.2 c.1: PL 34,1071-72). 
                                                           
36 Cf Papa Francisco, Patris corde, 2 
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      b)- E o mesmo  diz S. Tomás de Aquino quando afirma: «Cristo foi fruto daquele 

matrimónio; Jesus é filho de José não como os filhos nascidos antes do matrimónio e 

depois aceites por uma das partes, nem como os estranhos adotados como filhos. Há um 

laço de união e dependência muito mais real, subtil e íntimo que é a sua dependência do 

matrimónio entre José e Maria. Cristo não profana nem injuria este matrimónio. Antes o 

santifica com a sua presença e pode considerar-se fruto maravilhoso dele… (In IV sent. 

d.30 q.2 a.2 ad 4)». 

Toda a Patrística se move no mesmo sentido. No entanto, estes títulos atribuídos a S. José 

(pai legal, putativo, nutrício, adotivo, etc.), se bem que manifestando apenas parte da 

verdade, não expressam toda a relação íntima que une o santo Patriarca a Jesus, mas 

servem para não nos deixarmos induzir em erro. 

No século XX apareceu a expressão Pai virginal. S. Pio X introduziu uma jaculatória «Oh 

José, pai virginal de Jesus» (AAS 40 [1906] 59). Renard e depois dele Breynat dizem que 

“pai virginal” de Jesus é o único título que convém a S. José. Talvez seja este o melhor 

título a aplicar a S. José. 

 

Quarto ponto – a paternidade de S. José é nova, única e singular, de ordem superior à 

paternidade natural e adotiva humanas. E podemos considerá-la como estabelecendo uma 

série de vínculos da mais alta importância. Vamos considerar três, pois, resumem tudo 

quanto se poderia dizer a propósito dela37: 

 

      a)- Paternidade única por três vínculos principais 

 

Trata-se de uma paternidade singular, diferente da física e da adotiva. É única, nova e 

especial pois não procede da geração segundo a natureza e funda-se num vínculo moral 

realíssimo. Porque não se trata de um vínculo físico apenas, resta-nos o vínculo jurídico, 

moral e espiritual que definem a paternidade humana impropriamente dita. 

Mas também não se trata de uma paternidade metafórica ou ficcional porque nos 

encontramos frente a um vínculo moral e jurídico tão verdadeiro e excecional que se não 

encontra outro igual na ordem humana. Trata-se de uma dependência verdadeira, real e 

objetiva, mas não em sentido físico ou material. Trata-se de um fundamento verdadeiro, 

mas jurídico, que é o matrimónio entre S. José e a Virgem Maria, com consequências 

morais – direitos, deveres, graças e merecimentos – singularíssimas pois tudo foi disposto 

por Deus em ordem ao mistério da Encarnação. Esta paternidade de S. José é confirmada 

pelos Padres da Igreja que fazem notar os três vínculos que unem José a Jesus: o direito 

conjugal, a virgindade e a autoridade e que adornam o mistério de S. José. 

  

      b)- Paternidade única em razão do matrimónio 

 

Como diz S. Tomás, é sentença teologicamente certa (certum est) que este matrimónio 

foi verdadeiro quanto à essência (q.29 n.2; IV Sent. d.30 q.2 a.2). Segundo Bento XIV 

(De festis B.V.M. 1.2 c.1), Suárez (In III P. q.29 d.7 sect.I), Vásquez (In III P. d. 125,63) 

e Seldmayr (Scholastica Mariana p.2ª q.1 a.4) trata-se de uma verdadeira fé e Lepicier 

diz que «defendemos a verdade deste matrimónio como próxima à fé» (Tractatus de S. 

Joseph p.1.a a.4 p. 68). 

S. Efrém realça esta paternidade dizendo: «O filho de David, José, desposou uma filha de 

David, da qual teve descendência sem o concurso do varão; coisa torpe seria na verdade, 

que Cristo procedesse do gérmen de um varão e, pouco honesto, que nascesse de mulher 

não unida em matrimónio. Maria deu à luz um filho, que não procedeu de José, mas ficou 
                                                           
37 Angel Herrera Oria, La Palabra de Cristo, Tomo IX, Madrid (1957) 810 ss 
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subordinado ao seu nome. Sem interferência de José nasceu o filho de José, que era ao 

mesmo tempo filho e pai de David» (Opera omnia, v. 6 a P. Benedicto Mobarek, SI 

[Romae 1732-34] AS. III 601). 

S. Agostinho – o mais notável defensor da paternidade e virgindade de S. José – foi o 

primeiro a expor com toda a força este argumento: «Quando Lucas refere que Cristo 

nasceu da Virgem Maria e não do contacto com José, porque é que lhe chama pai, senão 

para que entendamos retamente que é esposo de Maria, não por união carnal, mas por 

concerto conjugal? Por isso, é com certeza pai de Cristo muito mais intimamente, porque 

nasceu de sua esposa, do que se o tivesse adotado de fora» (De consensu Evang. 1.2 n.3: 

PL 34,1017). E ainda: «Assim como aquele matrimónio foi verdadeiro matrimónio sem 

corrupção alguma, porque é que o marido não havia de receber castamente o que 

castamente deu à luz a sua mulher? Como ela foi castamente esposa, assim ele foi 

castamente esposo, e assim como ela foi mãe castamente (mãe virginal), assim ele foi 

castamente pai (pai virginal). Quem disser, pois, que não se lhe deve chamar pai, porque 

não gerou o filho, esse, busca na procriação dos filhos o prazer sensual, não o afeto da 

caridade» (De concordia Mt et Lc c.21. E também: De nupt. et concup. 1.2 c.1 n.3; Serm. 

51, c.16 n. 26; c. 20 n. 30: PL 44,200-21; 34,1072; 38,348.350.351, etc.). 

S. José adquire um direito e um domínio ou propriedade  sobre o corpo de Maria que o 

Espírito Santo não derrogou, ao suprir todo o concurso de varão na conceção do Filho de 

Deus. Por isso, todos os teólogos e escritores não se cansam de repetir que Jesus é 

propriedade de S. José por nascer daquele jardim, daquele seio e daquela carne imaculada 

sobre a qual ele tinha um verdadeiro domínio. E porque «esse matrimónio, como diz S. 

Tomás, foi ordenado especialmente a receber e educar a prole» (In IV Sent. d.30 q.2 a.2 

ad 4). É famoso o Livro IV das Sentenças, pois não se encontra outro mais vigoroso e 

expressivo em todos os comentários sobre S. José. S. Tomás estabelece mesmo um nexo 

de causalidade nesta ordenação divina e neste consentimento de José e Maria em virtude 

do qual Cristo é verdadeiro fruto e efeito do matrimónio. E acrescenta: «A prole não é 

efeito do matrimónio só enquanto é por ele gerada, mas também enquanto é nele recebida 

e educada, e, neste sentido, aquela descendência (Cristo) foi fruto deste matrimónio, pois 

este matrimónio foi especialmente ordenado a receber e educar aquela prole divina». 

Assim o santo Doutor distingue um duplo nexo para assinalar a dependência de um filho 

relativamente ao matrimónio: vel inquantum per matrimonium generatur (enquanto é 

gerado pelo matrimónio), vel inquantum ex speciali ordinatione in matrimonio suscipitur 

et educatur (ou enquanto é recebido e educado no matrimónio). 

Este é o caso único e singular do matrimónio de S. José e da SS. Virgem Maria 

relativamente a Cristo, que foi desta forma fruto do mesmo38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Angel Herrera Oria, La Palabra de Cristo, Tomo IX, Madrid (1957) 801 
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IV – JOSÉ, PAI DE JESUS39 
 

 

Acerca do conhecimento que tinham os conterrâneos de Jesus sobre a sua filiação, já 

vimos alguns passos evangélicos. Podemos acrescentar mais alguns, tais como: “Jesus de 

Nazaré, filho de José” (Jo 1,45), ou “Não é Ele Jesus, o filho de José, de quem nós 

conhecemos o pai e a mãe?” (Jo 6,42) , “o filho do carpinteiro” (Mt 13,55). Já sabemos 

que a filiação de Jesus relativamente a S. José não se coloca em sentido genético, mas 

semítico e matrimonial. Também nos demos conta de como é difícil qualificar esta 

filiação: pai espiritual, pai putativo, pai adotivo, pai legal, pai funcional, pai educativo, 

etc. A designação talvez mais exata será a de pai virginal, pai casto. Nada nos impede de 

intuir que José fez uma clara opção pessoal aderindo ao propósito de Maria e do que nela 

foi realizado pelo poder de Deus. Tanto os Evangelhos como a comunidade cristã desde 

os primórdios são unânimes em afirmar que José é o pai messiânico porque pai daquele 

que foi o Messias, da estirpe de David e que colaborou com o plano de Deus em toda a 

sua realização. Trata-se então de uma paternidade especial, única e singular, que só se 

compreende dentro do mistério de Deus. Conceber uma vida marital com a realização de 

um exercício da sexualidade normal de um casal, é apenas uma especulação muito ao 

gosto de certas correntes que não são capazes de se elevar a um nível superior.  

Talvez os povos africanos estejam em condições de entender este fenómeno melhor do 

que outros. Posso contar um caso pessoal elucidativo.  Quando em 1977, após a 

proclamação da independência de Angola, recebi um menino de 8 anos para viver comigo 

na Paróquia de S. António de Luanda (Cuca), achei que as Irmãs do Amor de Deus de 

Vila Nova do Seles (Huku) deveriam ter encontrado um mais crescidinho, pois este tinha 

apenas 8 anos de idade. Mas acabou por ficar comigo e cresceu até ao casamento que 

realizou pelos 22 anos de idade. Durante este arco de tempo, o menino ia a férias uma vez 

por ano a casa dos seus Pais biológicos e regressava. Um dia ficou doente no Seles uns 

dias. O pai dele, chefe de Catequistas naquela região do Kwanza Sul, escreveu-me uma 

carta, dizendo: “Sr Padre Joaquim, o teu filho está aqui doente e só vai voltar a Luanda 

daqui a uns dias”. E foi assim sempre daí para a frente. Quando falava do filho dele 

chamava-lhe filho meu. Já depois de casado e com vários filhos, sempre me considerou a 

mim o pai verdadeiro dele. Um dia, faleceu prematuramente por volta dos 40 anos. Agora 

imaginem qual foi o meu papel, porque toda a família e a redondeza, no Seles, me  

consideravam o pai dele. Quanto sofri, só Deus sabe. 

Os Bispos do Sumbe desde D. Zacarias Kamwenhu, D. Benedito Roberto, D. Kiála são 

conhecedores disto, bem como muitos dos Párocos do Seles. Hoje, os filhos dele vivem 

lá e muitas vezes vinham ao Paço de Viana passar uns dias com o avô, e agora 

continuamos unidos pelos meios modernos de comunicação e nunca vou deixar de ser o 

avô daqueles filhos do meu filho. E eu os considero netinhos de verdade. Isto pode parecer 

uma questão sentimental ou sentimentaloide, o que seria pior. Mas só o é para quem nunca 

esteve em África. Eu não tenho nem sequer coragem de sacudir da memória ou da alma 

estes sentimentos porque isso me dá sensação de pecado. E mais não digo, mas que esta 

paternidade/filiação existe e é tanto ou mais profunda que a genética, isso é verdade pura 

diante de Deus e dos homens. O mesmo sinto em relação a todos os meus sacerdotes, num 

sentido muito elevado moral e espiritual e não em sentido meramente humano e afetivo, 

de forma absolutamente nenhuma. Se assim não fosse, que sentido teriam as palavras de 

Jesus: “… quem deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa 

e por causa do Evangelho, receberá cem vezes mais agora, no tempo presente, em casas, 

e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, juntamente com perseguições e, no tempo 
                                                           
39 Leonardo Boff, São José, A personificação do Pai, Pergaminho, Cascais (2006) 47s 
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futuro, a vida eterna” (Mc 10, 29-30). É bom não esquecer nunca estas perseguições de 

que fala Jesus! São o sinal de que se concretizam plenamente as palavras de Jesus em nós 

quando o seguimos incondicionalmente. 

 

O Papa Francisco na Patris corde recorda uma coisa da máxima importância ao falar da 

pessoa de S. José como “Pai na sombra” (nº 7). Diz o Papa que a felicidade de S. José 

não se situa na lógica do sacrifício de si mesmo, mas na lógica do dom de si mesmo. E 

acrescenta: “Quando uma vocação matrimonial, celibatária ou virginal não chega à 

maturação do dom de si mesmo, detendo-se apenas na lógica do sacrifício, então, em vez 

de significar a beleza e a alegria do amor, corre o risco de exprimir infelicidade, tristeza 

e frustração”40. Com relação a S. José e a Jesus Cristo, a coisa é de outra ordem e essa 

ordem é a do mistério de Deus. Foi da vontade de Deus que Jesus viesse ao mundo e 

crescesse dentro de uma família constituída por Homem/Mulher como todos os humanos, 

com a diferença de que este Ser é também divino, é mesmo Deus. E como não existem 

palavras humanas em nenhuma língua para expressar a realidade da família de Nazaré, 

Deus optou por seguir pelo mesmo caminho da vida humana que criou. E as palavras são 

estas: José foi o pai de Jesus de Nazaré. Quem puder entender, que entenda; quem não 

puder, peça a Deus o dom da Fé para poder entender. Se o não receber, remeta-se ao 

silêncio. 

 

 

      Lisboa, 25 de março de 2021 

      + fr Joaquim Ferreira Lopes 

      Bispo emérito de Viana (Angola) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
40Papa Francisco, Patris corde, 7 
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VI 

 

S. JOSÉ, O HOMEM DOS SONHOS, O SENHOR DOS SONHOS, O INTÉRPRETE 

  

OU O REALIZADOR DOS SONHOS 

 

-1- 

  

Entrar neste tema dos sonhos de S. José compreende-se melhor se recuarmos aos inícios 

deste filão bíblico. E para isso, talvez baste centrar a nossa atenção em José, o primogénito 

de Jacob e de Raquel, o senhor do Egipto, antes vendido como escravo pelos irmãos. 

Neste sentido, podemos comparar o Patriarca do Novo Testamento, S. José, ao Patriarca 

José do Antigo Testamento. Ambos estão unidos neste aspeto dos sonhos e o filho de 

Jacob até é chamado pelos seus irmãos “o senhor dos sonhos – ba’al a’halomot” (Gn 

37,19). 

 

Vejamos primeiro o que nos diz a Escritura acerca de José, filho de Jacob e Raquel, a 

esposa predileta do velho Patriarca. 

Os irmãos de José odiavam-no por vários motivos. Um deles era porque Jacob tinha um 

fraco pelo filho da sua velhice e da mulher que mais amava e fora estéril tanto tempo, a 

quem ele oferecera uma túnica especial; e outro, era o facto de que José havia contado 

aos irmãos alguns sonhos que teve, em que transparecia um futuro de superioridade 

relativamente a eles: “E odiaram-no ainda mais por causa dos seus sonhos e por causa 

das suas palavras”  (Gn 37,8.11). E Jacob, num texto carregado de forte movimento de 

retórica textual, envia José para junto dos irmãos que andavam a pastar os rebanhos em 

Dotaín, para ele ver “a paz dos irmãos e a paz dos rebanhos” em tradução literal ou “… 

vai ver como estão os teus irmãos e como está o gado” como aparece nas traduções 

correntes (Gn 37,14). Isto, sem dúvida, na tentativa de “encontrar uma saída para a crise 

familiar em que a palavra não conseguiu instaurar a paz… O eleito está assim decidido 

a ir em busca de uma solução para a crise que a eleição desencadeou”41. De facto, a 

fraternidade ou a fratria estava profundamente abalada na casa do velho Jacob. Os sonhos 

de José são o móbil da perseguição que os irmãos lhe moveram. Por isso, mal ele chegou 

junto deles, logo “disseram uns aos outros: «eis que se aproxima o homem (o senhor-

ba’hal) dos sonhos»” (Gn 37,19). É o que lemos na Bíblia da Difusora Bíblica (DB) e 

que podemos comparar com outras traduções em algumas línguas europeias: 

 
KJV - And they said one to another, Behold, this dreamer cometh. 

EIN - Sie sagten zueinander: Dort kommt ja dieser Träumer. 

FBJ - Ils se dirent entre eux: Voilà l'homme aux songes qui arrive! 

IEP  - Si dissero l' un l' altro: «Ecco che arriva l' interprete dei sogni! 

 
Por estas traduções vemos como cada um interpreta o texto hebraico que chama a José 

“ba’al ‘ahalomot - senhor dos sonhos” como “sonhador, homem dos sonhos, intérprete 

dos sonhos”. 

A crença de que os sonhos são instrumentos de comunicação divina ou, pelo menos, 

meios ocultos para conhecer o futuro, era uma conceção muito difundida no antigo 

Oriente Médio. O sonho era concebido como uma comunicação direta e a interpretação 

dos sonhos fazia parte da ciência da adivinhação ou oniromancia. Tanto no Egito como 

na Mesopotâmia foram encontrados livros com muitas interpretações de sonhos. 
                                                           
41 André Wénin, A história de José, DB, Caderno bíblico nº 93, 12 
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Intérpretes de sonhos encontram-se na Babilónia (Livro de Daniel) e no Egito (História 

de José). Mas a diferença entre a crença nos sonhos na Bíblia e nestas literaturas 

contemporâneas ou afins, é grande. Em Ugarit, Anath sabe através de um sonho que 

Aleyan Baal está vivo. Keret recebe instruções de El para oferecer um sacrifício. O 

sentimento predominante era o da fé na validade do sonho. Mas tanto no Antigo como no 

Novo Testamentos a coisa não se passa da mesma forma: são mais reflexos das crenças e 

tradições populares42. 

No primeiro livro dos Reis, o Senhor apareceu a Salomão no santuário de Gabaon “em 

sonhos durante a noite, e disse-lhe: «Pede! Que posso eu dar-te?” (1Rs 3,5-15). Salomão 

curiosamente não pediu nem riquezas nem poder, mas sabedoria. É claro que se trata de 

uma interpretação popular da sabedoria atribuída a Salomão, a qual lhe foi dada por Deus 

juntamente com o poder e as riquezas.   

Em Gn 28,12 Jacob tem um sonho em Betel, lugar sagrado (“casa de Deus e porta do 

céu”, Gn 28,17) e em Gn 46,2 já em Bersheva (Bersabeia) ele tem uma visão noturna em 

que Deus o aconselha a descer ao Egito e ali se estabelecer. 

Nestes passos o sonho vem descrito na Bíblia Hebraica com o termo “halôm” que 

realmente significa “sonho”. Mas, por exemplo, na história de Abraão em Gn 15, 12 o 

Senhor aparece ao patriarca num sonho e a palavra usada é outra: “Tardemá”  que significa 

um sono muito profundo, do tipo de sonho hipnótico, e é bastante rara. 

 

Muitas outras descrições de sonhos poderíamos encontrar em Gn 20; 31,10-13.24; 37,5; 

40,1; 41; Nm 29,9ss, Jz 7, 13-14; Dn 2; 3,31-4,34, etc., etc. No caso de Daniel está 

relacionado com os sonhos do rei cujo sentido era considerado duplo: político e pessoal. 

Não se pode esquecer que nos profetas também está latente a ideia dos sonhos e visões 

como algo semelhante à manifestação do espírito de Deus: “os jovens terão visões e os 

anciãos terão sonhos” (Jl 3,1). Esta comunicação divina, porém, não foi sempre assim 

considerada como é o caso de Jeremias 23,25ss, pois, aqui trata-se de meros desvarios: 

“Tive um sonho! Tive um sonho!... O profeta que teve um sonho, conte-o como um sonho! 

Mas, a quem for dirigida a minha palavra, reproduza-a fielmente!” (Jr 23,25.28). 

Jeremias distingue entre a palavra de Javé e o sonho do falso profeta (cf Jr 27,9-10; 29,9 

– profetas mentirosos = profetas sonhadores). 

Em Dt 13,2-6 parece haver um indício que estes profetas visionários pervertiam o povo e 

constituíam uma espécie de casta de intérpretes de sonhos profissionalizada. Ora não há 

maior perversão do que abandonar Javé e seguir os falsos deuses dos pagãos que os 

profetas visionários anunciavam. Era considerado tão grave este delito que lhe estava 

reservada a pena capital. O carácter exemplar desta punição vem esclarecido no v. 12 

deste capítulo 13 do Deuteronómio: “Todo o Israel, ao sabê-lo, tremerá e ninguém 

repetirá mais tal delito no meio de vós” (Dt 13,12). O profeta Zacarias escalpeliza os 

“adivinhos” que anunciam sonhos mentirosos e coisas fraudulentas que enganam o povo 

e o dispersam e afastam todo o rebanho de Javé (Zc 10,2). Estes maus pastores serão 

objeto preferencial da cólera de Javé (Zc 10,3).  

Bem no fundo, o Antigo Testamento não sustenta a ideia de que o sonho é um meio oficial 

de comunicação divina; apenas suporta o peso das tradições populares. 

Este tema dos sonhos (visões, revelações, comunicações visionárias e sonhos proféticos) 

está muito presente na literatura profética, nos Nebi’im. Pelos relatos bíblicos sabemos 

que Deus costumava comunicar-se aos profetas por meio de «visões» e «sonhos». É o que 

diz o Livro dos Números: “…  Escutai bem as minhas palavras. Se existisse entre vós um 

profeta, Eu, o Senhor, manifestar-me-ia a ele numa visão (bamareáh). Eu me daria a 

conhecer em sonhos (ba’halom), falaria com ele” (Nm 12,6). Os profetas quando 
                                                           
42 John L. Mackenzie, Dicionário Bíblico, Ed. Paulinas, S. Paulo (19843) 897ss 
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recebiam um sonho profético, tinham consciência expressa disso, e sabiam por 

conhecimento ou inspiração profética que o sonho vinha de Deus e qual o sentido do 

«sonho» (cf. Jr 23,28; 31,26). Os profetas aludem também a «visões» e «audições». Em 

Isaías, a profecia tem o seu começo numa “visão (hadzón) que teve Isaías filho de Amós” 

(Is 1,1). Mas estas palavras têm um sentido amplo de «comunicação» divina, como diz S. 

Jerónimo: “Propheticam visionem et eloquium Dei non extrinsecus ad profetas fieri sed 

intrinsecus, et interiori homini respondere – a visão profética e a palavra de Deus não 

são dirigidas aos profetas de modo extrínseco, mas intrínseco, e estão à altura (têm a ver 

com, respondem ao) do homem interior” (PL 25,1289; com in Hab 2,1; Com. In Am 3,8; 

PL 25,1075)43. 

Note-se, porém, que no Novo Testamento, os sonhos como meios de revelação, apenas 

aparecem em Mt 1 e 2, nas narrativas da Infância, e nos Atos. Mais tarde, na Patrística 

tanto no lado grego como no latino, o tema é tratado com muita frequência. 

 

a) – No Evangelho de Mateus 

  

Em quatro passos do evangelho de Mateus (1,20; 2, 13.19.22) somos confrontados com 

informações dadas a S. José sempre em sonhos e que têm grande impacto sobre a Família 

de Nazaré. Parecendo à primeira vista que se trata de um cliché ou de um expediente 

literário apenas, no entanto, a coisa não é bem assim. 

José é informado num sonho que Jesus é filho de Deus por obra do Espírito Santo (Mt 

1,20), a seguir José, em outro sonho, é avisado para fugir para o Egito (Mt 2,13) e depois 

para regressar a Israel (Mt 2, 19-20) porque Herodes morreu. Os magos são informados 

também num sonho, para não voltarem à presença de Herodes (Mt 2,12). Tudo isto é feito 

em comunicação direta. Há ainda um sonho relativo à mulher de Pilatos sem grandes 

detalhes neste evangelho (Mt 27,19). 

 

b) – Nos Atos dos Apóstolos 

 

Nos Atos dos Apóstolos o sonho é geralmente substituído por «visões de noite». Em At  

16,9 o macedónio pede socorro a Paulo e isso é motivo para a sua viagem à Europa; em 

At 18,9 Paulo numa visão é encorajado a permanecer em Corinto; em At 23,11 o Senhor 

assegura-lhe que irá a Roma e finalmente em At 27,23 um anjo avisa Paulo de que ele e 

os passageiros que o acompanham no navio escaparão à morte.  

Tanto em Mt 1-2 como nos Atos, o que se pretende é vincar as intervenções de Deus na 

história, em que os personagens mais importantes são guiados por Deus da forma que se 

manifesta nos sonhos. 

No NT não há nenhum sonho de Jesus certamente porque vê em Jesus aquele que não 

precisa de intermediário para conhecer o Pai. No entanto, em At 2,17 no relato do 

Pentecostes, Pedro anuncia a realização da profecia de Joel em que o sonho aparece como 

manifestação do Espírito nos últimos dias (Jl 2,17). 

Portanto, o Novo Testamento não deixa de reconhecer o modo de revelação que Deus 

usou nos tempos antigos do Primeiro Testamento44. Note-se ainda que no Novo 

Testamento há aquilo a que se pode chamar sonho duplo (ou visão dupla) porque é 

concedido a duas pessoas diferentes ao mesmo tempo, mas com a mesma finalidade: 

Ananias/Paulo (At 9,10-16) e Cornélio/Pedro (At 10,1-11,8)45. 

 

                                                           
43 Maximiliano Garcia Cordero, Biblia Comentada, III Libros proféticos, BAC, Madrid (19672) 22 
44 Xavier Léon-Dufour, Vocabulário de Teologia Bíblica, Vozes, Petrópolis (19772) 993 
45A. Van den Born, Dicionário Enciclopédico da Bíblia, Vozes, Petrópolis (19853), 1459 
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c) - Nos Padres da Igreja 

  

Este tema dos sonhos (visões, revelações, comunicações visionárias e sonhos proféticos) 

que está presente na literatura profética também é referenciado nos Padres da Igreja. S. 

João Crisóstomo nas suas Homilias sobre o Génesis refere-se aos sonhos de José dizendo 

que, sem o saberem, os irmãos contribuíram para o seu cumprimento pela venda do irmão 

(prásis) a qual levou os sonhos à sua plena realização (práxis) 46.  

Muitos outros comentários foram feitos por Orígenes, Cromácio de Aquileia e Eusébio 

de Cesareia. Hipólito de Roma faz uma interpretação cristológica de José partindo dos 

seus sonhos, que encontramos igualmente em Ambrósio de Milão, Gregório de Elvira, e 

muitos outros47. 

 

 

 

-2- 

 

 

O que aconteceu com José filho de Jacob, foi o que que se passou igualmente com o José 

do evangelho da infância de Jesus. Já percebemos como este estratagema literário dos 

sonhos serviu na Bíblia para indicar como os grandes personagens da História da Salvação 

agiram sempre guiados por Deus nas suas ações e reações, na execução do plano de Deus 

a seu respeito.  

Os quatro sonhos de S. José que aparecem no Evangelho de Mateus (1,20; 2, 13.19.22), 

nas narrativas da infância, devem ser encarados nesta perspetiva profética e dentro deste 

filão. O seu uso como motivo condutor das decisões de José no desenrolar dos 

acontecimentos antes e depois do nascimento de Cristo, estabelece uma ponte entre o 

modo de agir de Deus na condução do povo de Israel da antiga Aliança e o atuar de Deus 

no Israel da nova Aliança que nasce com a Encarnação do Verbo e na qual este último 

Patriarca termina as intervenções de Deus na história da salvação como preparação para 

o mistério de Cristo. 

Foi sempre difícil interpretar este modo de falar bíblico dos sonhos. Ainda hoje com 

tantos estudos de psicologia das profundidades feitos, o discurso não é tão fácil como 

parece. Se por um lado a expressão “apareceu-lhe em sonhos” pode ser considerada 

apenas um cliché literário, por outro, fica sempre a ideia de que o sonho de que se fala 

pode referir-se ao pensamento insistente como fruto de uma angústia interior profunda 

que leva o indivíduo a considerar aviso de Deus o resultado final da sua fidelidade, do 

seu sentimento de justiça do seu sofrer. Pelo menos é o que S. João Crisóstomo aduz para 

explicar esta teoria dos sonhos de S. José ao dizer que ele era tão justo e fiel “que bastava 

avisá-lo em sonhos”48. Isto também porque se o anjo aparece à Virgem enquanto esta está 

acordada, porque aparece a José enquanto dorme? Talvez porque o que o texto diz 

“kat’ónar”, isto é, num sonho, queira simplesmente dizer “durante a noite” em que o 

pensamento de uma pessoa angustiada está mais vivo, isto é, “desperto”. E também, 

porque é que a Virgem não revelou o mistério a José depois que o anjo a informou para 

que ele não estivesse assim tão perturbado? Vale a pena ler S. João Crisóstomo na 

totalidade da homilia nº 4, precisamente os números 4 e 5 da mesma. 

                                                           
46 S. João Crisóstomo, Homilias sobre o Génesis, LVI, 4 – PG 54,530 
47 Cf. Gérard Billon, Gilbert Dahan, Alain Le Boulluec, O Romance de José, Caderno bíblico, nº 94, 

Difusora Bíblica (2006) 
48 S. João Crisóstomo, Homilias sobre o evangelho de S. Mateus (n. 4,5,6,7,8,9). Crisóstomo proferiu 90 

homilias sobre este evangelho em Antioquia entre os anos 390-398, cf. PG 46-64 
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Seja como for, é bom permanecermos incapazes de perceber tudo quanto gostaríamos. 

Deste modo, continuaremos a perscrutar as Escrituras e a sonhar chegar um dia a 

conhecer um pouco mais deste imbróglio que nos espanta e ultrapassa. 

Quem viveu em África muitos anos, sabe quanta angústia o sonho provoca nas pessoas 

de todos os estratos sociais. E isso deve ser encarado com muito respeito. Mas é bom não 

esquecer que na Europa e certamente no resto do mundo, os sonhos são da mesma maneira 

objeto de muita especulação, consulta de aconselhamento espiritual e mesmo de análise 

em psicologia clínica. E há até quem ganhe a vida a procurar interpretá-los. 

 

 

 

      Lisboa, 8 de abril de 2021 

      + fr Joaquim Ferreira Lopes, OfmCap 

      Bispo emérito de Viana (Angola) 
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VII 

 

S. JOSÉ NA LITURGIA E NA PIEDADE POPULAR 

 

“Castíssimo esposo da Virgem Santa Maria” 

 

 

A – Breve apontamento de história da Liturgia 

 

Por mais contemporânea que seja a introdução do nome de S. José nas anáforas litúrgicas, 

penso que se possa dizer que a figura de S. José, na piedade ou espiritualidade popular, é 

tão antiga como a Igreja. No entanto, na documentação oficial ou no registo das 

determinações da Igreja relativas ao culto, o nome de S. José não aparece logo no início. 

Na verdade, nas fontes da história da Liturgia, a figura de S. José não vem citada desde 

os alvores. Não aparece na Tradição Apostólica (ou apostolikê parádosis), obra composta 

cerca de 220 por um certo Hipólito que, em Roma, no início do século III foi um 

presbítero cismático e mais tarde morreu como mártir, livro perdido, mas que foi 

encontrado numa coletânea chamada Costituzione della Chiesa di Egitto entre os anos 

1910 e 1916 pelo filólogo alemão Eduardo Schwartz e o beneditino inglês Ugo Conolly49.  

Nem aparece nos sacramentários como o chamado Sacramentarium Leonianum ou 

Veronense (550) nem numa codificação litúrgica feita entre 530-650. Também não 

aparece no Sacramentarium Gregorianum de 552 ou 595, do Papa Gregório I (Magno), 

nem no Gelasiano50 (compilação atribuída ao Papa Gelásio pontífice de 492-496, um 

século antes do Papa Gregório)51. Não interessa entrar aqui neste capítulo, basta apenas 

constatar que no progressivo avanço da Liturgia, na verdade estamos ainda muito longe 

da tomada de consciência da importância da pessoa de S. José. 

Também o facto de a proclamação de S. José como patrono da Igreja universal ser 

relativamente recente, mostra que essa consciência se foi criando lentamente e 

consolidando até chegar à hora de ser sentenciada pelo Magistério. Tudo isso só foi 

possível porque ia germinando desde há muito tempo essa consciência na piedade popular 

e entre o Clero. Quando o Papa Leão XIII, a 15 de agosto de 1889, com a encíclica 

Quamquam Pluries fala do pai adotivo de Jesus num documento muito extenso sobre S. 

José, fá-lo certamente na sequência de uma velhíssima tradição do povo cristão a esse 

respeito. É um ponto de chegada de algo que andava a fervilhar na consciência cristã do 

povo de Deus e dos seus Pastores. 

De facto, já quando Pio IX, a 08 de dezembro de 1870 na “Quemadmodum Deus” confia 

a Igreja à proteção de S. José e a 07 de julho de 1874 o proclama padroeiro da Igreja 

Universal com a carta apostólica Inclytum Patriarcam, isso não é mais do que o coroar 

do sentimento do povo de Deus que já vivia  tudo na sua simples espiritualidade. 

E não falo só da piedade popular, pois, não podemos esquecer a piedade própria dos 

institutos de vida consagrada tanto ativa como contemplativa. Basta recordar religiosos 

como Teresa de Ávila, cuja devoção a S. José transparece em muitos dos seus escritos e 

a leva a batizar quase todos os seus mosteiros com o Seu nome colocando-os assim sob a 

Sua proteção: S. José de Ávila, S. José de Toledo, S. José de Salamanca, S. José de 

Medina del Campo, S. José de Malagón, S. José do Carmo de Segóvia, S. José do 

                                                           
49 Theodor Klauser, Kleine Abendländishe Liturgiegeschichte Bericht und Besinnung, Bonn – La Liturgia 

nella Chiesa Occidentale (trad.), Elle di Ci, Torino (1971) 20-21 
50 A história deste sacramentário ou dos chamados sacramentários gelasianos é muito atribulada e é difícil 

estabelecer o tempo exato da sua compilação 
51 Theodor Klauser, ob. cit. 80-85 
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Salvador de Beas, S. José do Carmo de Sevilha, S. José de Caravaca, S. José de Palência, 

S. José de Burgos, etc. (cf. Fundações) 52. De resto, Teresa de Jesus ou de Ávila, a Doutora 

da Igreja,  considerava-se  “uma pobre freira de S. José” (cf. Caminho de perfeição, 4). 

 

 

B – A realidade da piedade popular e sua importância 

 

 

A piedade popular manifesta uma verdadeira sede de Deus, revela um profundo sentido 

da filiação divina e da paternidade de Deus e exprime uma verdadeira confiança na 

misericórdia divina, suscita um grande desejo da penitência e da dor do pecado cometido, 

abre a pessoa à fraternidade, à solidariedade e aos valores da família e conduz a uma 

muito forte sensibilidade para com o mistério pascal de Cristo. Também tem uma enorme 

vertente mariana que só se pode explicar por um verdadeiro amor a Maria Mãe de Jesus 

e da Igreja. Pensemos apenas na enormidade de santuários dedicados à Virgem Maria em 

todo o mundo e com os nomes mais extraordinários que imaginar se possa. O mesmo se 

diga em relação a S. José ou aos Santos. Isto não é fruto do acaso nem invenção pietista. 

Trata-se da compreensão do verdadeiro sentido do papel que algumas pessoas tiveram na 

história da salvação que Deus realiza no tempo e que verdadeiramente comove a alma 

dos fiéis. 

Por isso, o Magistério da Igreja considera que a piedade popular tem a máxima 

importância para a vida de fé do povo de Deus, para a conservação da própria fé e para a 

assunção de novas iniciativas de evangelização53. Além disso, a piedade popular é um 

grande antídoto contra as seitas e ponto de partida para que o povo de Deus atinja a 

maturidade da fé54. 

Num outro trabalho, tivemos ocasião de relembrar, comentando a constituição sobre a 

sagrada Liturgia do Concílio Vaticano II (SC), que há uma diferença grande entre a 

Liturgia e a Piedade popular, devoções, exercícios de piedade ou o que lhe queiramos 

chamar. A Liturgia é o culto público e integral que a Igreja presta a Deus e constitui o 

exercício da função sacerdotal de Cristo (SC 20). Exercícios de piedade são atos pessoais 

privados ou de grupos, onde se exprime a piedade relativamente à Virgem Maria, a S. 

José ou aos Santos55. 

Por isso, quando o Magistério da Igreja ordenou que se acrescentasse o nome de S. José 

nas anáforas II, III, IV (Papa Francisco em 01 de maio de 2013, por Decreto da 

Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos), tal como já estava no 

Cânone Romano56, disse que se colocasse “… e com S. José Seu esposo”.  

Logo a seguir a esta determinação da Santa Sé, muitos piedosos sacerdotes acrescentaram 

da sua lavra: “… e com S. José seu castíssimo esposo”. De facto, a piedade popular sempre 

considerou S. José “o castíssimo esposo da Virgem Santa Maria” e é um título de piedade 

que Lhe assenta muito bem. Nos “Louvores ou Invocações”, após a bênção do SS. 

Sacramento da Eucaristia, uma das invocações é precisamente esta: “Bendito S. José Seu 

castíssimo esposo”, o que se aceita perfeitamente. Mas na Eucaristia, que não faz parte 

dos exercícios de piedade (pia exercitia), este superlativo é excessivo e, por isso, o Papa 

                                                           
52 S. Teresa de Jesus, Obras completas, Ed. Carmelo, Paço de Arcos (2000) 
53 Diretório sobre a piedade popular e a Liturgia, princípios e orientações, Congregação para o Culto Divino 

e a Disciplina dos Sacramentos, Paulinas, Lisboa (2003) 64 
54 D. fr Joaquim Ferreira Lopes, OfmCap, Carta pastoral à Diocese de Viana sobre a Piedade Popular, in 

Cartas e mensagens pastorais do Bispo de Viana [Angola] (2017) 28-40 
55 D. fr Joaquim Ferreira Lopes, OfmCap, Breve comentário à Constituição «Sacrosanctum concilium», 

Viana (Angola) 2018 
56 No Cânone Romano (Anáfora nº 1) já estava inserido desde o tempo de João XXIII 
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não disse que fosse ali inserido. Pertence ao âmbito da piedade e é lá que deve ficar. Só 

estranhará quem estiver distraído, pois, chamar a S. José os títulos da piedade que se 

encontram reunidos na tradicional Ladainha de S. José, é um reconhecimento piedoso do 

que representa a figura de S. José na religiosidade popular cristã, o que se compreende, 

se aceita e se considera um testemunho do amor que se dedica a Ele. Na Liturgia 

eucarística, porém, do que se trata é do exercício do múnus sacerdotal de Cristo em que 

as formas de piedade não têm lugar. Mas têm esse lugar nas para-liturgias e em todas as 

manifestações autorizadas e promovidas pela Igreja para o povo de Deus relativamente à 

Virgem Maria e aos Santos assim como na piedade individual. 

 

 

C – Nos Padres da Igreja   

 

 

Embora não seja este o lugar para uma pesquisa de índole histórica sobre a inserção da 

solenidade de S. José, esposo da Bem-aventurada Virgem Maria, no calendário litúrgico 

da Igreja, no entanto, penso ter certo interesse algumas notas sobre o assunto, pois, já nos 

apercebemos que S. José entrou um pouco tarde na liturgia, tanto no Oriente como no 

Ocidente, embora os Padres da Igreja, de diversos modos, sempre falaram de S. José nas 

suas homilias e sermões (S. Jerónimo57 louva a virgindade de S. José, S. João 

Crisóstomo58 fala das suas dores e alegrias, S. Agostinho59 descreve-o como verdadeiro 

pai de Jesus). Mas embora se fale de uma igreja dedicada por S. Helena a S. José já no 

século IV, em Belém, e de uma festa a partir do século IX, no Ocidente o culto de S. José 

ainda é mais tardio. Os Beneditinos no século XII, os Carmelitas no século XIII espalham 

pela Europa o culto de S. José. No século XV é o franciscano S. Bernardino de Sena que 

se torna um grande propagador de S. José60. S. Bernardino de Sena diz que a Igreja é 

devedora a Maria por ser a Mãe e a José imediatamente a seguir a Ela. Logo a seguir no 

século XVI é sem dúvida S. Teresa de Ávila, a grande reformadora do Carmelo, que se 

tornou a grande “promotora da renovação do culto de S. José na cristandade ocidental61”. 

 

D – Finalmente a entrada plena e definitiva do nome (= pessoa) de S. José na Liturgia 

 

Porquê a entrada relativamente tardia do culto a S. José na Liturgia da Igreja? Talvez se 

possa dizer que “nos três primeiros séculos convinha que irradiasse com todo o 

esplendor, sobre o mundo idólatra, a luz da divindade do Verbo. Assim, as festas mais 

antigas do ano litúrgico foram as que se relacionam intimamente com o mistério da 

salvação e redenção, como a Páscoa, a Epifania e o Batismo. Desaparecido o primeiro 

perigo politeísta e a heresia ariana, a Igreja fixa-se com preferência nas relações que 

existem entre a natureza divina e a natureza humana do Redentor, pessoa única e nascem 

as festas da Natividade, da Apresentação no Templo. É o período áureo da Mariologia, 

inaugurado no Concílio de Éfeso (431) 62”. 

                                                           
57 S. Jerónimo, Homilias, Lib. 1. Comment. In Matthoeum, in initio 
58 S. João Crisóstomo, Homilia 4 (1,2,3,4,5,6), in Obras de San Juan Crisóstomo, BAC, Madrid (1955), 

Tomo I, 59-69 
59 S. Agostinho, Sermão 51, 16 (Cur genealogia Christi deducitur per Ioseph. Ioseph verus maritus Mariae), 

in Obras de San Agustin, BAC, Madrid (1952), Tomo X, 24-31 
60 S. Bernardino de Sena, Sermões, Sermo 2, De S. Joseph, Opera 7, 16.27-30 
61 Papa S. João Paulo II, Exortação apostólica “Redemptoris custos” sobre a figura e missão de S. José na 

vida de Cristo e da Igreja, nº 25 
62 José Leite, SJ, Santos de cada dia, I, Ed. A.O., Braga (1985) 
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Não há dúvida que S. José está ligado ao culto à Virgem Maria e, mesmo não sendo o pai 

biológico de Jesus, sempre foi considerado o seu pai legal exercendo na família de Nazaré 

a autoridade paterna como verdadeiro depositário da autoridade do Pai Eterno. Vivendo 

bastante eclipsado em Nazaré quase durante 12 séculos, foi preciso que a consciência 

cristã despertasse para a realidade da pessoa de S. José ao lado de Jesus e de Maria63.  

A inserção do nome de S. José na Anáfora Nº 1 (o Cânone Romano latino, criado pelos 

finais do século IV) demorou muito a ser realizada64. Vejamos o texto e a inserção:  

“Communicantes, et memoriam venerantes, in primis gloriosae sempre Virginis Mariae, 

Genitricis Dei et Domini nostri Jesu Christi * sed et - beatorum Apostolorum et Martyrum 

tuorum…”. Até ser incluído o nome de S. José a seguir ao asterisco “sed et Beati Joseph 

ejusdem Virginis Sponsi et beatorum…” muito tempo passou. E que diremos das atuais 

restantes anáforas do pós Concílio Vaticano II? É claro que parece um pouco 

incompreensível, mas o Espírito Santo sabe muito bem levar as coisas ao seu lugar no 

tempo por Ele escolhido. 

 

Foi Santa Teresa de Jesus, no século XVI, com os Carmelitas que introduziram a devoção 

a S. José na Igreja do Ocidente. Todavia, os Franciscanos já celebravam S. José em 1399. 

Foi o papa Sisto IV (papa entre 1471-1484) que criou a Capela Sistina e os Arquivos do 

Vaticano que, por volta de 1481, inseriu no breviário a festa de S. José bem como no 

Missal Romano. Gregório XV (papa de 1621 a 1623), fundador da Congregação para a 

Evangelização dos Povos (Propaganda Fide), nascido em 1554, tendo falecido apenas 

com 69 anos de idade, estendeu o culto de S. José à Igreja universal. Clemente XI nascido 

em 1649 (papa de 1700-1721) compôs o ofício e hinos a S. José para o dia 19 de março. 

Mais tarde, Pio IX  nascido em 1792 (papa de 1846-1878) e o primeiro papa da história a 

ser fotografado, declarou S. José padroeiro da Igreja universal. Foi Bento XV, nascido 

em 1854 (papa de 1914-1922), que compôs o primeiro prefácio para a missa de S. José. 

Além da solenidade de S. José do dia 19 de março, o calendário litúrgico tem ainda uma 

outra festa em honra de S. José no dia 1 de maio: S. José Operário. Foi o Papa Pio XII, 

nascido em 1876 (papa de 1939-1958), quem estabeleceu esta festa. 

É, portanto, muito claro que S. José entrou definitivamente na Liturgia bastante tarde. 

Todavia, hoje há uma consciência muito clara do papel de S. José na História da Salvação 

e existe um consenso total em considerar S. José com uma grande figura ao lado da 

Virgem Maria não só na piedade ou espiritualidade popular, mas na Liturgia propriamente 

dita. O que é necessário é não misturar uma coisa com outra, respeitando sempre o 

sentimento piedoso do povo de Deus, mas conservando a autonomia da Sagrada Liturgia 

como convém. 

 

 

      Lisboa, 15 de abril de 2021 

      + fr Joaquim Ferreira Lopes, OfmCap  

      Bispo emérito de Viana (Angola)   

                                                           
63 Theodor Klauser, Kleine Abendländishe Liturgiegeschichte Bericht und Besinnung, Bonn – La Liturgia 

nella Chiesa Occidentale (trad.), Elle di Ci, Torino (1971) 
64 Foi o Papa S. João XXIII, nascido a 1881 (Papa de 1958-1963), o Papa do concílio Vaticano II, que 

mandou incluir o nome de S. José no único cânone até então existente (o Cânone Romano). 


