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Família Sagrada
Em pleno clima natalício,
a Liturgia celebra a festa da SAGRADA FAMÍLIA.
O próprio Filho de Deus, vindo ao mundo,
quis seguir o caminho de todos:
fazer parte de uma família simples e humilde,
igual a tantas outras do seu e do nosso tempo.
As Leituras bíblicas apresentam-nos os valores da família:
A 1ª leitura salienta o Respeito dos filhos para com os Pais.
É uma ampliação do 4o Mandamento que manda honrar pai e
mãe e os outros legítimos superiores..
Dirigindo-se aos filhos, a 1ª leitura diz:
Quem "honra" o seu pai e sua mãe...
- Alcança o PERDÃO dos pecados...
- A sua ORAÇÃO será atendida...
- Terá ALEGRIA com seus próprios filhos...
- Terá VIDA LONGA e ajuntará TESOUROS à sua vida... isto
é, terá sempre a Bênção de Deus...
A 1ª leitura diz ainda:
Filhos, "Amparai os vossos pais na velhice... mesmo quando estão perdendo a lucidez..."
Filhos, "A caridade feita aos vossos pais, nunca não será esquecida..."
Hoje para muitos, a autoridade dos pais e das mães está fora
de moda. E o resultado disso, todos nós o conhecemos. Para
essa camada, sobretudo de jovens que esqueceram os seus
pais, o ditado português “filho és, pai serás”.
Mas, o 4º mandamento da Lei de Deus – honrar pai e mãe continua ainda hoje actual…

Na 2ª leitura, São Paulo aponta um caminho seguro
para construir a harmonia familiar.
- "Revesti-vos de misericórdia, de bondade, de humildade, de
mansidão e de paciência."
- "Suportai-vos e perdoai-vos uns aos outros (isto é, ajudai-vos,
sede suportes da solidariedade)..."
- "sobretudo, amai-vos..."
- "A Palavra de Deus habite em vós..."
- "Cantai a Deus hinos espirituais..."
- "MARIDOS... ESPOSAS... FILHOS... PAIS..." (desenvolver)
O Evangelho apresenta-nos a Sagrada Família de Nazaré,
como modelo de todas famílias.
- Fiel às suas práticas religiosas, a Família de Nazaré - Maria,
José e o Menino - foram em peregrinação a Jerusalém, para celebrar a Páscoa com o filho que já tinha completado 12 anos de
idade.
Jesus entrou no Templo e ali ficou a falar com os doutores da
lei judaica.
Maria e José ficaram aflitos quando acharam falta de Jesus.
Procuraram-no por toda a parte, mas não o encontravam.
Pensaram que já fosse a caminho com os conhecidos e os
outros jovens de Nazaré.. Caminharam à pressa e concluíram
que não ia, com os conterrâneos… Voltaram a trás… Já se tinham passado três dias...
Em Jerusalém, foram encontrá-Lo no Templo a falar com os
doutores da Lei.
Nossa Senhora diz-Lhe: “Filho, Teu pai e eu, andámos aflitos
à tua procura..."
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- E Jesus respondeu: Não sabiam que eu devo interessarme pelas coisas de meu Pai?
- "Os pais não compreenderam...
mas conservavam no coração, todas essas coisas."
- E o texto do Evangelho conclui dizendo:
"Jesus voltou a Nazaré com seus pais... e permaneceu obediente a eles...
e crescia em sabedoria, em idade e em graça... diante de Deus
e dos homens..."
A Família é o lugar privilegiado para favorecer o amadurecimento dos filhos... para que eles possam crescer, diante de
Deus e dos homens...
As Famílias de hoje já não são as mesmas de antigamente:
Não adianta iludirmo-nos. A família cristã já não é a mesma.
E, talvez, nunca mais volte a ser a mesma de outrora.
Hoje, a família sofre dos males do mundo moderno.
Aos poucos, vai-se desmoronando, com alguma irresponsabilidade, em busca de um novo modo de ser...
Os valores fundamentais da família, o amor, a fidelidade, a
união estão a ser fortemente abalados.
Entretanto, outros valores estão a ser fatalmente substituídos,
como a obediência dos filhos e a autoridade paterna.
A formação e a orientação dos filhos não se farão mais à
base de bons conselhos, mas só se farão à base dos bons
exemplos e dos bons testemunhos dos pais.
No caso em que o testemunho de vida faltar, os pais perderão toda a autoridade e credibilidade e os filhos acabarão por tomar caminhos traiçoeiros...
A família tem de encontrar, no exemplo da Família de Nazaré, coragem para se renovar e para sobreviver.

Maria nunca interferiu na escolha da missão que seu Filho livremente assumiu.
Por causa desta missão ela acabou com o coração trespassado, por uma espada de dor, ao encontrá-lo, um dia, onde nenhuma mãe gostaria de encontrar um dos seus filhos: suspenso numa cruz...
Mas a vida cristã, do serviço e do amor, também é uma cruz.
E nós temos de abraçá-la, assim como Jesus e Maria a abraçaram!
Neste dia da Sagrada Família,
- encomendemos as nossas famílias a Jesus, Maria e José,
- para que Eles as guardem,
- nesta grande peregrinação,
- que é a nossa vida neste mundo.
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