
            Semente de esperança!…  
 

  Ao observar e contemplar a Sagrada Familia de Nazaré, esta aparece como 

testemunho, exemplo e inspiraçao para todas as familias, sobretudo para 

as familias cristãs.  

 Em tempo de pandemia, tempo de incertezas e sofrimentos, a Família de 

Nazaré  é fonte de conforto e de coragem, sobrepondo-se aos medos  que 

nos paralisam e nos impedem de acolhermos a novidade do Deus que 

mergulha na história da humanidade. Ela manifesta uma renovada 

esperança e convida-nos a sermos portadores da Boa Nova que veio até 

nós pela encarnação do Verbo de Deus.  

A Sagrada  Familia de Nazaré, é escola de virtudes, vivendo a fidelidade a 

Deus no seu quotidiano mostram a  bondade de coração, a esperança 

sempre nova, a alegria de se sentirem amados, a responsabilidade da sua 

missão, o sentido e a pratica da justiça e da  paz. As virtudes da Sagrada Familia 

fazem-nos olhar com confiança e expectativa de que a comunidade humana e 

cristã se constroi no amor generoso, humilde e simples. Nas nossas lutas e 

inquietações, nas dificuldades e desalentos a Sagrada Familia surge como 

uma oportunidade de graça e de confiança, para percebermos a vida 

como um missão e  crescermos em coesão familiar.  

A..Sagrada Familia interpela as nossas  familias de hoje a uma vida de paz, de serviço, 

de acolhimento, de entrega, de escuta dos necessitados,  de se questionarem perante os desafios diários, de 

não fugirem às dúvidas que invadem os seus lares. Só  à luz da Sagrada Família é possível que a novidade do 

evangelho inunde o coração das famílias e busquem a beleza do encontro de uns com os outros, de modo 

que cada membro se sinta participante da construção da “igreja doméstica”. Cada membro da família é um 

tesouro para os outros, é algo de maravilhoso, é uma riqueza sem medidas, porque todos se amam e fazem 

da sua vida um dom, ao jeito de Jesus Maria e José.  

Está nas mão das familias uma extraordinária missão! Cultivar  a paciência e  infundir esperança, tendo a 

peito não semear pânico, mas corresponsabilidade! Quantos pais, mães, avôs e avós, professores mostram 

às nossas crianças, com pequenos gestos do dia a dia, como enfrentar e atravessar uma crise, readaptando 

hábitos, levantando o olhar e estimulando a oração! Carta a S. José. 

Todas as familias experimentam, com certeza, que não são perfeitas, mas podem aperfeiçoarem-se cada vez 

mais no amor transformador, o mesmo é dizer, desejarem a santidade. As fraquezas e fragilidades fazem 

parte da realidade humana, no entanto, o Senhor não nos condena, mas sim acolhe-nos, abraça-nos, ampara-

nos, perdoa-nos. A Verdade apresenta-se-nos sempre como o Pai misericordioso da parábola (cf. Lc 15, 11-

32): vem ao nosso encontro, devolve-nos a dignidade, levanta-nos, organiza uma festa para nós, dando como 

motivo que «este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado». (cf. Lc 15, 24). Carta a 

S. José. 

Que a Sagrada Família seja, para cada familia, proteção e auxílio e que a paz e entendimento sejam o projecto 

de toda a existência, para que juntos caminhemos em busca da concórdia e do bem da humanidade. 
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