
TEMA 3 – JOSÉ E OS FATOS QUE ANTECEDERAM O NASCIMENTO DE JESUS 
(MT 1:18-25)
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JOSÉ DA GALILEIA

“E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu 

um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de David, não 

temas receber a Maria.” — (Mt 1:20)

Em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos 

que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, 

atendemos para a precariedade dos seus companheiros, 

fixando, quase sempre, somente os derradeiros quadros 

de sua passagem no mundo.

É preciso, porém, observar que, a par de beneficiários 

ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis 

e de discípulos vacilantes, houve um homem integral que 

atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e 

a consciência pura.

https://www.nepe.wab.com.br/biblia/Mt/1/20
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José da Galileia foi um homem tão profundamente 

espiritual que seu vulto sublime escapa às análises 

limitadas de quem não pode prescindir do material 

humano para um serviço de definições.

Já pensaste no Cristianismo sem ele?

Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, 

recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo 

foram confiados pelas Forças Divinas a um homem.

Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, 

nunca se vangloriou de dádiva tão alta.

Não obstante contemplar a sedução que Jesus exercia 

sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria.
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O mundo não tem outras notícias de suas atividades 

senão aquelas de atender às ordenações humanas, 

cumprindo um édito de César e as que no-lo mostram no 

templo e no lar, entre a adoração e o trabalho.

Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo 

quanto podia dar.

A ele deve o Cristianismo a porta da primeira hora, mas 

José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus.

Livro O Evangelho por Emmanuel, FEB Editora, organizado por Saulo Silva.
Francisco Cândido Xavier / Emmanuel
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O QUE VOCÊ JÁ SABE SOBRE JOSÉ?
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JOSÉ NOS EVANGELHOS

Marcos Não mencionado

João Jo 1:45 e 6:42 referências indiretas

Mateus Mt 1:20 descendente de Davi

Jesus não era filho de José (Mt 1:18)

Registra a revelação do anjo dada a José.

Provável fonte de informações sobre José: Tiago.

Lucas Jesus não era filho de José (Lc 1:27,35)

Registra a revelação do anjo dada a Maria.

Provável fonte de informações sobre José: 

Maria.



QUAL A IMPORTÂNCIA DO FATO DE JOSÉ 

NÃO TER SIDO PAI BIOLÓGICO DE JESUS?                                
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José da Galileia

Pouco se sabe dele, porém as escassas 

informações revelam que: 

* Foi paciente – aceitou a situação de 

Maria; 

* Foi um homem de fé – aceitou a missão;

* Foi discreto – agia nos bastidores;

* Possuía qualidades morais elevadas;

* Trabalhador; comprometido com a 

família;

* Demonstrou ser um homem de bem;

* Foi obediente; pai amoroso e dedicado ao 

Mestre ;

* Foi um homem simples e nobre;

* Espírito de alta elevação.



FATOS QUE ANTECEDERAM O 

NASCIMENTO DE JESUS Mt 1:18-25
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18 A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua

mãe, comprometida em casamento com José, antes

que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito

Santo. 19 José, seu esposo, sendo justo e não

querendo denunciá-la publicamente, resolveu

repudiá-la em segredo. 20 Enquanto assim decidia,

eis que o Anjo do Senhor manifestou-se a ele em

sonho, dizendo: “José, filho de Davi, não temas

receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi

gerado vem do Espírito Santo. 21 Ela dará à luz um

filho e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele

salvará o seu povo dos seus pecados”. 22 Tudo isso

aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor

havia dito pelo profeta:

Mt 1: 18-25Conhecer
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23 Eis que a virgem conceberá

e dará à luz um filho E o

chamarão com o nome de Emanuel,

O que traduzido significa: “Deus está conosco”. 24

José, ao despertar do sono, agiu conforme o Anjo

do Senhor lhe ordenara e recebeu em casa sua

mulher. 25 Mas não a conheceu até o dia em que

ela deu à luz um filho. E ele o chamou com o nome

de Jesus.

Mt 1: 18-25Conhecer

Isaías 7:14
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O que significava o noivado para os Judeus?
O noivado era desfeito por meio do repúdio. O
que isso significava?
Por que José cogita repudiá-la em segredo?
O que faz com que José opte por permanecer
com Maria?
Que lições podemos extrair dessa passagem?

Compromisso de casamento de José com Maria

José cogitou em repudiar Maria

Meditar
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1ª Manifestação Mt, 1: 20-21 “José, filho de
Davi, não temas receber Maria, tua mulher,
pois o que nela foi gerado vem do espírito
Santo. Ela dará à luz um filho e tu o chamarás
com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu
povo dos seus pecados.”

2ª Manifestação Mt, 2:13 - A fuga para o Egito

3ª Manifestação Mt, 2:19 - Retorno a Israel

4ª Manifestação Mt, 2:22 - Mudança para
Galileia

Mediunidade Onírica de José

Meditar
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[...] Jesus se aproximou de mim, pela manhã, e
me interpelou: “Mãe, que queres tu de mim?
Acaso não tenho testemunhado a minha
comunhão com o Pai que está no Céu! [...]

Tenho cuidado por ti, meu filho! Reconheço que
necessitas de um preparo melhor para a vida...

Mas, como se estivesse em pleno conhecimento
do que se passava em meu íntimo, ponderou ele:
“Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo
é preciosa; entretanto, eu já estou com Deus.
Meu Pai, porém, deseja de nós toda a
exemplificação que seja boa e eu escolherei,
desse modo, a escola melhor.

Sentir



Kenny Jams (Executive Staff)

No mesmo dia, embora soubesse das belas
promessas que os doutores do templo fizeram na
sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se
de José e lhe pediu, com humildade, o admitisse
em seus trabalhos.
Desde então, como se nos quisesse ensinar que
a melhor escola para Deus é a do lar e a do
esforço próprio concluiu a palavra materna com
singeleza —, ele aperfeiçoa as madeiras da
oficina, empunha o martelo e a enxó, enchendo
a casa de ânimo, com a sua doce alegria!

XAVIER, Francisco Cândido. Boa Nova, pelo
Espírito Emmanuel. Cap. 2

Sentir
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Sentir

Como está tua dedicação na 

escola abençoada do lar?

Qual sua postura nos desafios 

familiares?

Tens ouvido às inspirações do 

Alto para melhor proceder em 

família?
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Transformando o estudo de hoje em
ação, qual seria o convite de ação de
hoje?

Viver




