ADVENTO_2017
ESCUTAR COMO JOSÉ
3.ª Semana
Para ESCUTAR é preciso:
 Aprender a fazer silêncio exterior
 Conseguir evitar ruídos que abafam a voz do outro
 Captar objetivamente o que é dito
O desafio lançado nesta Terceira Semana do Advento é ESCUTAR COMO JOSÉ
Os Evangelhos apresentam José como um homem sempre pronto a escutar a voz de Deus que fala através dos
acontecimentos da sua vida e da vida daqueles que lhe foram confiados. Ele nos mobiliza a viver o silêncio atento e que
escuta. Quando calamos e fazemos silêncio começamos a escutar a nós mesmos e a Deus, que fala silenciosamente “em
sonhos”.
José dorme, é verdade, mas está simultaneamente disposto a ouvir a voz do anjo (Mt 2,13ss). Este José que dorme, mas
que ao mesmo tempo está preparado para ouvir o que ecoa no seu íntimo e desde o alto, é o homem em que se unem o
recolhimento íntimo e a prontidão.
O silêncio de José não é meramente passivo, ou um silêncio que conduz à inercia, mas um silêncio fecundo, que produz
frutos pela prontidão e pela generosidade.
José é um homem disposto para ouvir Deus, disponível para executar o plano de Deus; até mesmo quando dorme, quando
tudo parece fazer o máximo silêncio à sua volta, quando seu corpo é tomado pela inatividade, ele é um homem pronto
para ouvir Deus, pronto para identificar na voz do anjo a voz do próprio Deus. Generoso em escutar e em levantar-se logo
para colocar em execução o projeto do Senhor.
Oração
José era um homem modesto e silencioso,
trabalhador e cheio de fé que, tal como Maria, ofereceu-se inteiramente a Deus.
Que ele nos dê a graça de vivermos com a mesma prontidão
e generosidade em ouvir e em executar tudo aquilo que o Senhor nos pede.
Que possamos aprender com São José a fazer silêncio,
a nos recolhermos, para que o nosso interior possa vigiar
e melhor ouvir Deus que nos fala.
Que possamos aprender com ele a vivermos um silêncio fecundo,
sempre prontos para Deus todos os dias da nossa vida.
São José, rogai por nós! Ámen.

