
 

 

Quer aprender a rezar? Ide a São José! 

Pe. Ronildson Pereira de Aquino, fam 

 

Santa Teresa de Jesus, grande mística e doutora da Igreja nos aconselha com 

muita clareza: “Quem não encontrar um mestre que ensine a rezar, tome por 

mestre esse glorioso Santo, e não errará o caminho” e mais, “As pessoas de 

oração, em especial, deveriam ser afeiçoadas a ele”. 

Objetivo principal da nossa devoção a S. José é nos levar a uma vida de oração 

mais intensa. Ele quer nos ensinar a rezar, pois sua vida é pura oração, união 

com Deus!   

Uma característica forte que aparece é que José era um homem “justo”. Na 

Bíblia, ser justo é uma espiritualidade. Para compreender essa espiritualidade é 

preciso combinar dois conceitos: sadik (justo) e hassid (piedoso). 

Hassid é uma pessoa que vive uma grande intimidade com Deus, inserido nas 

práticas religiosas da sua família, tem grande apreço pela tradição espiritual do 

seu povo... Com essas características, esse homem se transforma num Sadik, ou 

seja, ganhando a aprovação da comunidade é capaz de educar os jovens pela 

força do seu exemplo, pela sua vida íntegra. Torna-se uma referência para os 

outros, possuindo uma missão pública importante.  

São José não era qualquer anônimo perdido na massa. As palavras de São José 

eram escutadas e seus conselhos seguidos. O trabalho, para ele, era o lugar do 

ganha-pão e da experiência com Deus! Amor a Deus e ao próximo, observância 

da Lei e das tradições era o clima da sua casa e da sua oficina!  

Tudo isso foi fundamental para a educação de Jesus. O que vemos em Jesus nos 

evangelhos, ele aprendeu em casa com os exemplos de São José e de sua Mãe 



Maria. Se, vemos Jesus chamar Deus de Abbá (paizinho!), expressando grande 

intimidade, é provável que seja fruto da intimidade com o seu pai José… 

A oração é intimidade com Deus nosso Pai e se queremos crescer nessa união 

com Ele, somos convidados a seguir plenamente o exemplo de Jesus. O bom 

conselho de Santa Teresa é um convite especial neste mês, e mais ainda neste 

ano dedicado a São José. Uma oportunidade de crescermos na devoção ao 

Grande Patriarca, Protetor da Santa Igreja e das nossas famílias.   


