
Lectio Divina – Domingo da Sagrada Família (Ano A) 
 

1) Oração inicial: Começamos por invocar o Espírito Santo, que nos faz conhecer e 

querer fazer a vontade de Deus. Podemos rezar, por exemplo, a oração: 
 

 «Vinde, Espírito Santo, 

enchei os corações dos vossos fiéis 

e acendei neles o fogo do vosso amor.  

– Enviai, Senhor, o vosso Espírito,  

e tudo será criado; 

e renovareis a face da terra.   

Ó Deus,  

que instruístes os corações dos vossos fiéis 

com as luzes do Espírito Santo, 

fazei que apreciemos rectamente  

todas as coisas 

e gozemos sempre da sua consolação. 

Por Cristo Senhor nosso. Amém.» 
 

 
  

2) Leitura da Palavra de Deus:  

Domingo dentro da Oitava do Natal: Sagrada Família – (Mt 2,13-15.19-23)  

 

3) Meditar a Palavra de Deus:  
 

Ambiente 

O interesse fundamental dos primeiros cristãos não se centrou na infância de 

Jesus, mas na sua mensagem e proposta; por isso, conservaram especialmente as 

recordações sobre a vida pública e a paixão do Senhor. 

Só num estádio posterior houve uma certa curiosidade acerca dos primeiros anos 

da vida de Jesus. Coligiram-se, então, algumas escassas informações históricas sobre 

a infância de Jesus e amassou-se esse material com reflexões e com a catequese que a 

comunidade fazia acerca de Jesus. O chamado "Evangelho da Infância" (de que faz 

parte o texto que nos é hoje proposto), assenta nessa base; parte de algumas 

indicações históricas e desenvolve uma reflexão teológica para explicar quem é 

Jesus. Nesta secção do Evangelho (cf. Mt 1-2), Mateus está muito mais interessado 



em dizer quem é Jesus, do que em fazer uma reportagem histórica sobre a sua 

infância. 

Para compor o "Evangelho da Infância", Mateus serviu-se de motivos e recursos 

literários que se utilizavam na literatura judia e helenística para contar a infância de 

heróis: misteriosos relatos de anunciação, ameaças contra a sua vida, intervenção de 

Deus, sinais extraordinários. Mateus serviu-se, ainda, de um recurso muito utilizado 

pelos escritores judaicos – o "midrash haggádico" (que consistia em comentar um 

texto da Escritura através de um pequeno relato). A diferença entre Mateus e os 

escritores judaicos é que, enquanto estes partiam de um texto da Escritura, o 

evangelista parte da figura de Jesus. 

O nosso texto não deve, portanto, ser visto como uma informação histórica, mas 

como uma construção artificiosa, destinada a responder à questão: "quem é Jesus?". 
 

Mensagem 

Na base do relato que nos é proposto, estão citações do Antigo Testamento… 

Mateus parte daí para apresentar uma reflexão cujo objectivo final é dizer quem é 

Jesus. Escrevendo para cristãos vindos do judaísmo, que conhecem bem o Antigo 

Testamento, recorre às antigas profecias para explicar quem é Jesus e qual a sua 

missão. Ao mesmo tempo, mostra como Jesus cumpriu plenamente essas profecias. 

Uma parte significativa do nosso texto (cf. Mt 2,13-15) está construída sobre 

Oseias 11,1 ("do Egipto chamei o meu filho"). 

Mateus apresenta um conjunto de detalhes, a propósito deste episódio, que 

recordam os inícios da vida de Moisés: o massacre das crianças de Belém pelo rei 

Herodes (cf. Mt 2,16-18) recorda a ordem do faraó de atirar ao Nilo os bebés hebreus 

do sexo masculino (cf. Ex 1,22); a fuga do menino Jesus através do deserto (cf. Mt 

2,14) recorda a fuga do jovem Moisés através do deserto para salvar a vida (cf. Ex 

2,15); o regresso de Jesus do Egipto quando já tinham morrido aqueles que queriam 

matá-lo (cf. Mt 2,15) recorda o regresso de Moisés ao Egipto quando já tinham 

morrido aqueles que queriam matá-lo (cf. Ex 4,19)... Através destas referências, Jesus 

aparece como um novo Moisés, que libertará o novo Povo de Deus e que dará a nova 

Lei a esse Povo (cf. Mt 5-7). 

Por outro lado, Mateus põe, também, em paralelo o caminho de Jesus e o 

caminho do Povo de Israel. A fuga de José com Maria e o menino, recorda a ida para 

o Egipto da família de Jacob, que emigrou para o Egipto por desígnio de Deus (cf. 

Gn 46,1-7); como aconteceu com Israel, também Jesus sairá daí, chamado por Deus 

(cf. Mt 2,19-20), a fim de iniciar o novo e definitivo êxodo. Finalmente, o regresso de 

Jesus à terra de Canaan repete o caminho percorrido por Israel nos seus inícios… É 



uma forma de ensinar que, com Jesus, tem início um novo Povo de Deus e que Jesus 

será o libertador (ou o novo Moisés) que conduzirá esse Povo da terra da escravidão 

para a terra da liberdade. 

Não é clara qual a citação profética que está na base da parte final do nosso texto 

("será chamado nazoraios" – Mt 2,23), embora ela possa fazer referência a Jz 13,5 

("esse menino será nazireu de Deus desde o seio de sua mãe) e a Is 11,1 ("brotará um 

ramo do tronco de Jessé, um rebento - em hebraico: "neçer" – brotará das suas 

raízes"). Embora nem a citação de Juízes nem a citação de Isaías tenham nada a ver 

com Nazaré, Mateus usou-as pela semelhança fonética; o seu objectivo era mostrar 

aos judeus que, ao instalar-se em Nazaré (apesar de ter nascido em Belém), Jesus 

estava a cumprir as Escrituras e os desígnios de Deus. 

Fica, portanto, aqui definida a catequese que revela quem é Jesus e qual a sua 

missão… A presença constante de Deus conduzindo a história, enviando o seu 

mensageiro, comunicando com José através dos sonhos, revela que este menino vem 

de Deus e que tem uma missão de Deus. Qual é essa missão? É dar início a um novo 

Povo de Deus e, como Moisés, conduzir esse Povo da terra da escravidão para a terra 

da liberdade. 

Neste dia em que celebramos a Sagrada Família, convém também determo-nos 

um pouco sobre esta família de Nazaré. É uma família unida e solidária, que não 

hesita em afrontar os perigos do deserto e as incomodidades do exílio numa terra 

estrangeira, quando um dos membros corre riscos. Na família de Nazaré manifesta-

se, desta forma, esse amor até ao extremo que supera todos os egoísmos e que se faz 

dom ao outro. Por outro lado, é uma família que escuta a Palavra de Deus, que está 

atenta aos sinais de Deus e que procura cumprir à risca os projectos de Deus. 

José – que continua a ser o protagonista desta história, o representante dessa 

dinastia davídica que leva a cabo o projecto salvador de Deus – desempenha um 

papel muito belo… É o homem permanentemente atento às indicações de Deus, que 

sabe discernir o que Deus quer, que acata na obediência a vontade de Deus, que tudo 

arrisca e sacrifica em defesa da vida daquele menino que Deus lhe confiou. 
 

Actualização 

Este episódio do "Evangelho da Infância" apresenta-nos uma família – a Sagrada 

Família – que, como qualquer família de ontem, de hoje ou de amanhã, se defronta 

com crises, dificuldades e contrariedades (essas dificuldades que, em tantos outros 

casos, acabam por minar a unidade e a solidariedade familiar). No entanto, esta é 

uma família onde cada membro está solidário com o outro e está disposto a partilhar 

os riscos que o outro corre; esta é uma família onde cada membro aceita renunciar ao 



comodismo e sacrificar-se para que o outro possa viver; esta é uma família onde os 

problemas de um são os problemas de todos e onde todos estão dispostos a arriscar, 

quando se trata de defender o outro… Por isso, é uma família que se mantém unida e 

solidária. É assim a nossa família? Na nossa família há solidariedade? Sentimos os 

problemas do outro e empenhamo-nos seriamente em ajudá-lo a superar as 

dificuldades? Aquilo que acontece a um é sentido por todos? A nossa família é, 

apenas, um hotel onde temos (por um preço módico) casa, mesa e roupa lavada ou 

um verdadeiro espaço de encontro, de partilha, de fraternidade, de amor? 

A Sagrada Família é, também, uma família onde se escuta a Palavra de Deus e 

onde se aprende a ler os sinais de Deus… É na escuta da Palavra que esta família 

consegue encontrar as soluções para vencer as contrariedades e para ajudar os 

membros a vencer os riscos que correm; é na escuta de Deus que esta família 

consegue descobrir os caminhos a percorrer, a fim de assegurar a cada um dos seus 

membros a vida e o futuro. A nossa família é uma família onde se escuta a Palavra de 

Deus, onde se procuram ler os sinais de Deus, onde se procura perceber o que Deus 

diz? Encontramos tempo para reunir a família à volta da Palavra de Deus e para 

partilhar, em família, a Palavra de Deus? A nossa família é uma família que reza? 

A Sagrada Família é, ainda, uma família que obedece a Deus… Diante das 

indicações de Deus, não discute nem argumenta; mas cumpre à risca os desígnios de 

Deus… E é, precisamente, o cumprimento obediente dos projectos de Deus que 

assegura a esta família um futuro de vida, de tranquilidade e de paz. A nossa família 

aceita com serenidade os esquemas e a lógica de Deus e percorre, com confiança, os 

caminhos de Deus? 

Neste tempo de Natal convém não esquecermos o tema central à volta do qual se 

constrói o Evangelho que hoje nos é proposto: Jesus é o Deus que vem ao nosso 

encontro, a fim de cumprir o projecto de salvação que o Pai tem para os homens… A 

sua missão passa por constituir um novo Povo de Deus, dar-lhe uma Lei (a Lei do 

"Reino") e conduzi-lo para a terra da liberdade, para a vida definitiva. Estamos 

dispostos a acolher Jesus como o nosso libertador e a embarcar com Ele nessa 

caminhada da terra da escravidão para a terra da liberdade? 
 

4) Rezar a Palavra de Deus.  

5) Contemplar a Palavra.  

6) Conservar a Palavra de Deus na vida. 

 

Terminemos a Lectio Divina com a oração do Pai Nosso, 

conscientes de querermos viver a mensagem do Reino de Deus e 

fazermos a Sua vontade. 


