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Palestra Encontro de Noivos 

 
28 de Fevereiro de 2021 - Pe. José Luis Correa Lira 

 
Ano de São José, convocado pelo Papa Francisco 

 
Como poderíamos descrever São José pelas suas características: 
 
Homem com uma clara identidade masculina, justo, honesto, respeitador, trabalhador (nem ocioso nem o 
preguiçoso), apaixonado (desposado, comprometido com) Maria com um amor casto, fiel, delicado e terno. 
 
"(...) Deus tinha-lhe destinado Maria como noiva e esposa (...). não foram unidos por um amor carnal. (...) 
devido ao seu estado esponsal, estavam unidos um ao outro por um amor extraordinariamente cordial, íntimo, 
terno e santo. 
 
Dois corações e um só batimento cardíaco! Viviam verdadeiramente um no outro (...)Se o amor implica uma 
consonância de corações, se o coração da Santíssima Virgem batia tão profundamente por São José, é 
evidente que ambos se amavam com todo o seu coração".1 
 
José "amava a Virgem de Nazaré e tinha-se unido a Ela com amor esponsal" (João Paulo II, 
RC 19). 
 
“Este amor esponsal recíproco, para ser totalmente "um belo amor", exige que José acolha Maria e o Seu Filho 
dentro da sua própria casa, em Nazaré. José obedece à mensagem divina e, age de acordo com o que lhe tinha 
sido ordenado (cf. Mt 1,24) (...) O casamento com Maria é o fundamento jurídico da paternidade de José. É 
para assegurar a protecção paterna a Jesus, que Deus escolhe José como marido de Maria (...) a paternidade 
de José (...) passa através do casamento com Maria, (...) juridicamente a paternidade de José depende deste 
casamento." (João Paulo II, RC 7). José "cuidou carinhosamente de Maria" (João Paulo II, RC 1) 
 
As características da paternidade de José, de acordo com a Carta Apostólica Patris Corde do Papa Francisco, 
são: Amoroso, terno, solícito preocupado, acolhedor, criativo, corajoso, humilde, silencioso, prudente e 
prestável. 
 
O noivado de acordo com o Papa Francisco 
 
(Exortação Apostólica Amoris Laetitia (AL), A Alegria do Amor).  
 
“A preparação dos que já formalizaram o noivado, quando a comunidade paroquial consegue acompanhá-los 
com bom período de antecipação, deve dar-lhes também a possibilidade de individuar incompatibilidades e 
riscos. Assim é possível chegarem a dar-se conta de que não é razoável apostar naquela relação, para não se 
expor a um previsível fracasso que terá consequências muito dolorosas. O problema é que o deslumbramento 
inicial leva a procurar esconder ou relativizar muitas coisas, evitam-se as divergências, limitando-se assim a 
adiar as dificuldades para depois. Os noivos deveriam ser incentivados e ajudados a poderem expressar o que 
cada um espera dum eventual matrimónio, a sua maneira de entender o que é o amor e o compromisso, aquilo 
que se deseja do outro, o tipo de vida em comum que se quer projectar. Estes diálogos podem ajudar a ver 
que, na realidade, os pontos de contacto são escassos e que a mera atracção mútua não será suficiente para  
 
 

                                                      
1 Padre José Kentenich – Homilia de 1934 em Abba José 
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sustentar a união. Não há nada de mais volúvel, precário e imprevisível que o desejo, e nunca se deve 
encorajar uma decisão de contrair matrimónio se não se aprofundaram outras motivações que confiram a este 
pacto reais possibilidades de estabilidade”. (AL 209) 
 
“No caso de se reconhecer com clareza os pontos fracos do outro, é preciso que exista uma efectiva confiança 
na possibilidade de ajudá-lo a desenvolver o melhor da sua personalidade para contrabalançar o peso das 
suas fragilidades, com um decidido interesse em promovê-lo como ser humano. Isto implica aceitar com 
vontade firme a possibilidade de enfrentar algumas renúncias, momentos difíceis e situações de conflito, e a 
sólida decisão de preparar-se para isso. Deve ser possível detectar os sinais de perigo que poderá apresentar 
a relação, para se encontrar, antes do matrimónio, os meios que permitam enfrentá-los com bom êxito. 
Infelizmente, muitos chegam às núpcias sem se conhecer. Limitou-se a divertir-se juntos, a fazer experiências 
juntos, mas não enfrentaram o desafio de se manifestar a si mesmos e apreender quem é realmente o outro”. 
(AL 210) 
 
“Tanto a preparação próxima como o acompanhamento mais prolongado deve procurar que os noivos não 
considerem o matrimónio como o fim do caminho, mas o assumam como uma vocação que os lança para 
diante, com a decisão firme e realista de atravessarem juntos todas as provações e momentos difíceis. Tanto 
a pastoral pré-matrimonial como a matrimonial devem ser, antes de mais nada, uma pastoral do vínculo, na 
qual se ofereçam elementos que ajudem quer a amadurecer o amor quer a superar os momentos duros”. (AL 
211) 
 
O noivado e confiança 
 
O Papa Francisco prossegue, dizendo: " O noivado — percebe-se pela palavra — relaciona-se com a confiança, 
a confidência, a fiabilidade. Confidência com a vocação que Deus concede, porque o matrimónio é antes de 
tudo a descoberta de uma chamada de Deus. Certamente é positivo que os jovens hoje possam optar por 
casar com base num amor recíproco. Mas precisamente a liberdade do vínculo exige uma harmonia consciente 
da decisão, não só um simples entendimento da atracção ou do sentimento, de um momento, de um tempo 
breve... requer um caminho. Por outras palavras, o noivado é o tempo durante o qual os dois estão chamados 
a fazer um bom trabalho sobre o amor, um trabalho partícipe e partilhado, que vai em profundidade. 
Descobrimo-nos a pouco e pouco reciprocamente: ou seja, o homem «aprende» a mulher 
aprendendo esta mulher, a sua noiva; e a mulher «aprende» o homem aprendendo este homem, o seu noivo. 
Não subestimemos a importância desta aprendizagem: é um compromisso bom, e o próprio amor o exige, 
porque não é apenas uma felicidade despreocupada, uma emoção encantada (...) O amor de Deus criou as 
condições concretas de uma aliança irrevogável, sólida, destinada a durar”. 
 
(...) Rezar à Sagrada Família de Nazaré: Jesus, José e Maria. Rezai para que a família percorra este caminho 
de preparação; rezai pelos noivos. Peçamos a Nossa Senhora todos juntos uma Ave-Maria por todos os noivos, 
para que possam compreender a beleza deste caminho rumo ao Matrimónio Ave Maria... 2 
 
"À medida que a pessoa se aproxima do outro, fará cada vez menos perguntas sobre si própria a fim de 
procurar mais a felicidade do outro, preocupar-se-á com ele, dar-se-á e desejará 'ser para' o outro... o Homem 
não pode viver exclusivamente do amor oblativo e descendente. Não pode dar apenas e sempre, deve também 
receber. Quem quiser dar amor, deve, por sua vez, recebê-lo como um dom”.3 
 
Três critérios para a escolha de parceiro 
 

• Escolha o melhor para si, para dar o melhor de si". 

• Escolha a melhor pessoa para si, para dar o melhor de si! 
 

                                                      
2 Catequese de 27 de Maio de 2015 
3 Bento XVI. Encíclica Deus Caritas. 
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• Não há ninguém que não ame, mas o que importa é qual é o objecto do seu amor. 
 

Não nos é dito para não amarmos, mas para escolhermos bem a quem amar”.4 
 
Padre Kentenich, conselho do fundador de Schoenstatt às raparigas: 
 
"Cada uma de vós deve pensar se aquele com quem mais tarde selará a Aliança para toda a vida também será 
capaz de representar São José.... Terei de ver se esse homem, que será o pai dos meus filhos, é capaz de 
ocupar o lugar do Pai como um São José. Devo ser outra Maria; o meu marido, o pai dos meus filhos, deveria 
ser outro José ".5 
 
Aos rapazes: "Não vejamos na nossa namorada apenas como 'Maria', mas devemos também descobrir nela a 
'Eva'. Esta é a realidade: na mulher há Maria e há Eva, ambas vão juntas. Podemos dizer o mesmo do noivo. 
Nele Cristo e Adão  misturam-se. E, eu tenho de saber onde Adão termina e Cristo começa”.6 
 
Projecção 
 
Amar-se não é apenas olhar nos olhos um do outro, mas olhar juntos na mesma direcção" (Antoine de Saint 
Exupery, Terre des Hommes). 
 
Eu próprio me projecto contigo no tempo? 
 
Apaixonar-se não é um mero passatempo, um puro 'entretenimento', mas isto não quer dizer que não seja 
necessário divertir-se no amor. 
 

1. “É necessário dar-lhes também a possibilidade de individuar incompatibilidades e riscos. Assim é 
possível chegarem a dar-se conta de que não é razoável apostar naquela relação, para não se exporem 
a um previsível fracasso que terá consequências muito dolorosas. O problema é que o 
deslumbramento inicial leva a procurar esconder ou relativizar muitas coisas, evitam-se as 
divergências, limitando-se assim a adiar as dificuldades para depois”. (AL 209) “ No caso de se 
reconhecer com clareza os pontos fracos do outro, é preciso que exista uma efectiva confiança na 
possibilidade de ajudá-lo a desenvolver o melhor da sua personalidade para contrabalançar o peso das 
suas fragilidades, com um decidido interesse em promovê-lo (...) Isto implica aceitar com vontade 
firme a possibilidade de enfrentar algumas renúncias, momentos difíceis e situações de conflito, e a 
sólida decisão de preparar-se para isso. Deve ser possível detectar os sinais de perigo que poderá 
apresentar a relação, para se encontrar, antes do matrimónio, os meios que permitam enfrentá-los 
com bom êxito. Infelizmente, muitos chegam às núpcias sem se conhecer. Limitaram-se a divertir-se 
juntos, a fazer experiências juntos, mas não enfrentaram o desafio de se manifestar a si mesmos e 
apreender quem é realmente o outro”. (AL 210)  

 
- Quando nos conhecemos verdadeiramente? Lados positivos e negativos? 
 

2. “O noivado — percebe-se pela palavra — relaciona-se com a confiança, a confidência, a fiabilidade. 
Confidência com a vocação que Deus concede, porque o matrimónio é antes de tudo a descoberta de 
uma chamada de Deus. Certamente é positivo que os jovens hoje possam optar por casar com base 

                                                      
4 Santo Agostinho 
5 Conferência de 11 de Agosto de 1936, en: Abba José,  
Editorial Patris, Santiago 1991, p. 28s. 
6 Conferência de 10 de abril de 1961 
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num amor recíproco. Mas precisamente a liberdade do vínculo exige uma harmonia consciente da 
decisão, não só um simples entendimento da atracção ou do sentimento, de um momento, de um 
tempo breve... requer um caminho. Por outras palavras, o noivado é o tempo durante o qual os dois 
estão chamados a fazer um bom trabalho sobre o amor, um trabalho partícipe e partilhado, que vai em 
profundidade. Descobrimo-nos a pouco e pouco reciprocamente: ou seja, o homem «aprende» a 
mulher aprendendo esta mulher, a sua noiva; e a mulher «aprende» o homem aprendendo este homem, 
o seu noivo. Não subestimemos a importância desta aprendizagem: é um compromisso bom, e o 
próprio amor o exige, porque não é apenas uma felicidade despreocupada, uma emoção encantada 
(...)7 

 
• O que aprendi acerca do Homem, através deste homem, o meu noivo? 

• O que aprendi acerca da Mulher através desta mulher, a minha noiva? 
 

3. “Falar do que cada um espera dum eventual matrimónio, a sua maneira de entender o que é o amor e o 
compromisso, aquilo que se deseja do outro, o tipo de vida em comum que se quer projectar”. (AL 
209).  

 
• Alguma vez falámos disso? Projectamo-nos num eventual casamento? 

 
4. "Pensem, cada uma de vós, se aquele com quem vão selar uma Aliança para toda a vida também 

poderá representar São José...Terei de verificar se esse homem, que será o pai dos meus filhos, 
poderá ocupar o lugar do pai como São José. Eu devo ser outra Maria; o meu marido, o pai dos meus 
filhos, deve ser outro José".8  

- Será que imagino o meu namorado comigo para sempre?  
- Será que o imagino como o pai dos nossos filhos? 
- Será que imagino a minha namorada ao meu lado para sempre? 
- Será que a imagino como a mãe dos nossos filhos? 
 

5. José e Maria "relacionaram-se um com o outro com grande respeito e veneração". 
- O nosso amor é casto, puro, fiel, delicado?  
 
 
 

Original: Espanhol. Tradução: Lena Castro Valente, Lisboa, Portugal. 
 
 
 
 
 

                                                      

7 Catequese de 27 de Maio de 2015 
8 Conferência de 11 de Agosto de 1936, en: Abba José,  
Editorial Patris, Santiago 1991, p. 28s. 

 


