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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I   Sir 3, 3-7.14-17a (gr. 2-6.12-14) 
«Aquele que teme a Deus honra os seus pais» 

 

Leitura do Livro de Ben-Sirá 
Deus quis honrar os pais nos filhos e firmou sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra seu 
pai obtém o perdão dos pecados e acumula um tesouro quem honra sua mãe. Quem honra o 
pai encontrará alegria nos seus filhos e será atendido na sua oração. Quem honra seu pai terá 
longa vida, e quem lhe obedece será o conforto de sua mãe. Filho, ampara a velhice do teu 
pai e não o desgostes durante a sua vida. Se a sua mente enfraquece, sê indulgente para com 
ele e não o desprezes, tu que estás no vigor da vida, porque a tua caridade para com teu pai 
nunca será esquecida e converter-se-á em desconto dos teus pecados. Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL               Salmo 127 (128), 1-2.3.4-5 (R. cf. 1) 
Felizes os que esperam no Senhor e seguem os seus caminhos. 
Ou: Ditosos os que temem o Senhor, ditosos os que seguem os seus caminhos. 
 
LEITURA II          Col 3, 12-21 

A vida doméstica no Senhor. 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses 
Irmãos: Como eleitos de Deus, santos e predilectos, revesti-vos de sentimentos de 
misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros e 
perdoai-vos mutuamente, se algum tiver razão de queixa contra outro. Tal como o Senhor 
vos perdoou, assim deveis fazer vós também. Acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o 
vínculo da perfeição. Reine em vossos corações a paz de Cristo, à qual fostes chamados para 
formar um só corpo. E vivei em acção de graças. Habite em vós com abundância a palavra de 
Cristo, para vos instruirdes e aconselhardes uns aos outros com toda a sabedoria; e com 
salmos, hinos e cânticos inspirados, cantai de todo o coração a Deus a vossa gratidão. E tudo 
o que fizerdes, por palavras ou por obras, seja tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças, 
por Ele, a Deus Pai. Esposas, sede submissas aos vossos maridos, como convém no Senhor. 
Maridos, amai as vossas esposas e não as trateis com aspereza. Filhos, obedecei em tudo a 
vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. Pais, não exaspereis os vossos filhos, para que não 
caiam em desânimo. Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO            Lc 2, 41-52 

Jesus é encontrado por seus pais no meio dos doutores 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, pela festa da Páscoa. Quando Ele fez doze 
anos, subiram até lá, como era costume nessa festa. Quando eles regressavam, passados os 
dias festivos, o Menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Julgando 
que Ele vinha na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-l’O entre os 
parentes e conhecidos. Não O encontrando, voltaram a Jerusalém, à sua procura. Passados 
três dias, encontraram-n’O no templo, sentado no meio dos doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes 
perguntas. Todos aqueles que O ouviam estavam surpreendidos com a sua inteligência e as 
suas respostas. Quando viram Jesus, seus pais ficaram admirados; e sua Mãe disse-Lhe: 
«Filho, porque procedeste assim connosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura». 
Jesus respondeu-lhes: «Porque Me procuráveis? Não sabíeis que Eu devia estar na casa de 
meu Pai?». Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse. Jesus desceu então 
com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua Mãe guardava todos estes acontecimentos em 
seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos 
homens. 
Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

As leituras deste Domingo complementam-se ao apresentar 
as duas coordenadas fundamentais a partir das quais se deve 
construir a família cristã: o amor a Deus e o amor aos outros, 
sobretudo a esses que estão mais perto de nós – os pais e demais familiares. 

A primeira leitura apresenta, de forma muito prática, algumas atitudes 
que os filhos devem ter para com os pais. É uma forma de concretizar esse amor 
de que fala a segunda leitura. Para Jesus, a prioridade fundamental a que tudo se 
subjuga (até a família) é o projecto de Deus, o plano que Deus tem para cada 
pessoa. Se os planos dos pais e os planos de Deus entram em choque, quais 
devem prevalecer?   

A segunda leitura sublinha a dimensão do amor que deve brotar dos 
gestos de todos os que vivem “em Cristo” e aceitaram ser Homem Novo. Esse 
amor deve atingir, de forma mais especial, todos os que connosco partilham o 
espaço familiar e deve traduzir-se em determinadas atitudes de compreensão, de 
bondade, de respeito, de partilha, de serviço. 

O Evangelho sublinha, sobretudo, a dimensão do amor a Deus: o 
projecto de Deus tem de ser a prioridade de qualquer cristão, a exigência 
fundamental, a que todas as outras se devem submeter. A família cristã 
constrói-se no respeito absoluto pelo projecto que Deus tem para cada pessoa. 
O Evangelho que nos é proposto é o final do “Evangelho da infância” de Lucas. 
Ora, já sabemos que a finalidade do “Evangelho da infância” não é fazer uma 
reportagem sobre os primeiros anos da vida de Jesus, mas sim fazer catequese 
sobre Jesus; nessa catequese, diz-se quem é Jesus e apresentam-se algumas 
coordenadas teológicas que vão, depois, ser desenvolvidas no resto do 
Evangelho. 

A “catequese” de hoje situa-nos em Jerusalém. A Lei judaica pedia que 
os homens de Israel fossem três vezes por ano a Jerusalém, por altura das três 
grandes festas de peregrinação (Páscoa, Pentecostes e Festa das Cabanas – cf. 
Ex 23,17-17). Ainda que os rabinos não considerassem obrigatória esta lei até 
aos treze, muitos pais levavam os filhos antes dessa idade. Jesus tem doze anos 
e, de acordo com o texto de Lucas, foi com Maria e José a Jerusalém celebrar a 
Páscoa. 

Anima-nos o mesmo entusiasmo de Jesus pela Palavra de Deus? Somos 
capazes de esquecer outros interesses legítimos para nos dedicarmos à escuta, à 
reflexão e à discussão da Palavra? Vemos nela um meio privilegiado de 
conhecer o projecto que Deus tem para nós? Maria e José não fizeram cenas 
diante da resposta “irreverente” de Jesus. Aceitaram que o jovem Jesus não lhes 
pertencia exclusivamente: Ele tinha a sua identidade e a sua missão próprias. É 
assim que nos situamos face àqueles com quem partilhamos a experiência 
familiar? A nossa família potencia o nosso crescimento, abrindo-nos horizontes 
e levando-nos ao encontro do mundo, ou fecha-nos num espaço cómodo, mas 
limitado, onde nos mantemos eternamente dependentes? 
 
 
 
 

ORAÇÃO… 
Neste Dia da Sagrada Família, abençoa Senhor a minha família 

também. Derrama muitas graças sobre o meu Lar, olhando com 
ternura para os mais pequeninos e os mais doentes. Acaricia com a tua 
ternura cada um para que todos juntos sejamos mais felizes! 
 


