
OS SONHOS DE JOSÉ 

 

CENA I 

NARRADOR: Em um lugar muito pequeno e muito pobre, vivia um garoto alegre e 

trabalhador chamado Jose. 

José sonhava casar-se com Maria, que era tão jovem e alegre quanto ele era. 

Eles já estavam formalmente comprometidos, quando os sonhos de Joseph estavam prestes 

a se transformar em um pesadelo. 

Os sonhos de Joseph estavam prestes a se transformar em um pesadelo. Que ele mesmo nos 

fale sobre isso: 

 

JOSÉ: Maria, minha querida Maria, esteve fora da cidade por um tempo. Ela me disse que ia 

ajudar seu primo mais velho, que estava esperando uma criança, e assim ela viajou para Ain 

Karem. 

Esperei impacientemente por ela. Todos os dias eu passava pela casa da mãe dela para ver 

se ela estaria de volta. Mas eu conhecia Maria. Eu sabia que ela ficaria la durante o tempo  

que sua prima precisasse dela. 

JOSÉ: Maria! Que aconteceu com você? Você está grávida? Não pode ser... 

MARIA: José, é difícil de explicar... Mas algo especial aconteceu... 

JOSÉ: Eles te forçaram a viajar! Eu lhe disse para não ir sozinha...! Tantas coisas acontecem  

com as mulheres.... 

MARIA: Não, José... Não foi nada disto... Olha... Eu gostaria de explicar... 

JOSÉ: Então, quê? Explique. 

MARIA: Um dia recebi uma saudação de Deus... 

JOSÉ: Maria, eu sou um carpinteiro... Um pobre carpinteiro de Nazaré. O que você está me 

dizendo? Não entendo nada sobre anjos ou saudações divinas. É melhor eu ir embora... 

(De volta ao tempo presente, José sozinho na cena, falando sobre suas memórias) 

JOSÉ: Eu a deixei com a palavra na boca. O que fazer? É isso aí! Eu me retiro secretamente! 

O que seria de Maria? Mas eu não dei conta de cuidar dela... que coisa é esta de saudação 

de Deus? Maria é uma mulher de Deus, disso nunca tive nenhuma dúvida... Bem, seja o que 

for que Maria fique com Deus e Deus com Maria. 

 Estes mistérios et manifestações ... são para pessoas boas, para pessoas santas. Eu era 

apenas um pobre carpinteiro. 

Eu desapareceria, parada total. "Adeus Maria, meu coração está partido, mas isto é demais 

para mim". 

(...) 

Ele adormeceu. E naquela noite, em um sonho, ele escutou algo novo! 

Foi um anjo dizendo a Maria... Não tenha medo. 

Isso que aconteceu com Maria era esperado desde o começo dos tempos.  

Ela  espera uma criança que vai trazer a salvação ao mundo. 



Ambos precisavam disso. Ela não poderia sair adiante sozinha. José deveria estar  lá para 

poder dar nome à criança. Ele daria ao menino o nome de Jesus, que significa "Deus salva". 

JOSÉ:  Meu coração estava cheio de paz quando, acordando do sono, fui até a casa de Maria 

e lhe disse: "Vem comigo". 

Não faltou assunto, pontos a  favor e contra...  

Somente nós pudemos entender o significado deste sonho que me convidou e me motivou a 

estar com ela. 

Somente nós pudemos compreender o significado deste sonho que me convidou a acolher 

algo totalmente inesperado. 

NARRADOR: Então hoje temos uma pergunta para você. Quais são seus sonhos? 

Com relação à FAMÍLIA? Pense em sua pequena família e vamos sonhar grande também! 

Quais são seus sonhos em relação à Família Josefina? 

  

CENA II 

 

NARRADOR: Finalmente, Jesus nasceu. Não como Joseph teria previsto. Ele desejaria de ter 

preparado um lugar confortável e bem mobiliado, pois ele era carpinteiro. 

José logo entendeu que as coisas de Deus não são fáceis de prever. A criança nasceu era um 

lindo menino como previsto...Ele despertou para grande alegria.  

Mas, do outro lado... no palácio do rei Herodes, não era nada assim.... Assim que soube logo 

começou a maquinar um plano.. estava tramando algo  para matar o menino.(...) 

Anos mais tarde, Jesus se tornou um menino inquieto, que gostava de fazer perguntas.  

Um dia, ele estava ajudando a José  na oficina, e queria saber por que eles emigraram para o 

Egito. 

JESUS: Papai, diz pra mim, porque você e mamãe tiveram que partir para o Egito? 

JOSÉ: Foi pouco depois de você ter nascido. 

JESUS: E por quê? 

JOSÉ: Eu mesmo fui pego de surpresa , meu filho. 

JESUS: Foi porque o Egito parecia mais bonito para você? 

JOSEPH: Não, não... Tivemos de fugir de nosso país. 

JESUS: Por quê? 

JOSÉ: Olha, Jesus, vou lhe dizer algo um pouco desagradável, mas é importante que você 

saiba... (José faz  silêncio)  

Herodes, o rei, queria matar-te, e tivemos que fugir. 

JESUS: Pai... Herodes nem sequer me conhecia! Eu não lhe tinha feito nada de mal e não ia 

fazer nada de mal a ele! E como você sabia? 

JOSEPH: Eu te conto agora mesmo. Uma noite, num sonho, ouvi novamente a voz de Deus 

com uma mensagem para mim. 

 Ele me disse: José, pegue a criança e sua mãe e fuja para o Egito, porque Herodes está 

procurando o menino para matá-lo. 

JESUS: Oh!!!E como foi sua viagem? 



JOSÉ: Uma viagem muito difícil. Eu despertei tua mãe e lhe contei o sonho e partimos 

imediatamente, no meio da noite. 

O caminho era longo, perigoso, não tínhamos recurso algum... Eles nos pararam na fronteira. 

Tivemos que esperar que alguém nos levasse a algum outro lugar para passarmos 

discretamente sem chamar a atenção . 

JESUS: E como era o Egito? 

JOSEPH: O Egito é agradável... Mas, veja bem, filho... chegando a um país estrangeiro, sem 

conhecer o idioma, sem saber como se orientar, sem enteder sua linguagem, sem saber 

como ganhar a vida... é uma coisa muito difícil. 

JESUS: O que você fez, pai? 

JOSEPH: No início, tudo era muito difícil... Tínhamos que dormir na rua, pedir esmola, 

andando sem rumo... até encontrarmos algumas famílias de hebreus, refugiados também, 

como nós. Eles nos deram alojamento por um tempo. Eu lhes disse que era um 

carpinteiro e eu comecei a fazer alguns trabalhos na construção de casas . Eles me pagavam 

como queria e eu aceitava porque neste momento era  a única saída, porque  eu não tinha 

como me defender ou exigir o que era justo.  

MARIA: Não possuíamos nada de material, mas felizmente, nós tínhamos um ao outro... e 

nós tínhamos você. 

JESUS: As pessoas lá acreditavam em Deus? 

JOSÉ: Eles têm outras religiões... Sim, eles acreditam em Deus, à sua maneira. 

Perdemos a sinagoga porque la não havia nada parecido. 

MARIA: Rezavamos todos os dias, ao amanhecer, ao anoitecer. Você era muito pequeno e às 

vezes nos interrompia chorando ou brincando... Quando você cresceu um pouco, começou a 

se interessar  e  começou a permanecer silenciosamente ao nosso lado, olhando para o 

horizonte. 

NARRADOR: Penso que, em todos os tempos, muitas pessoas passaram por situações 

situações similares. Eles tiveram que fugir de seus países por causa da fome, da guerra, da 

violência... 

No século XXI, eles também conhecem esta situação.  

Quais são seus sonhos para os migrantes? 

Quais são seus sonhos para migrantes e refugiados, e vamos sonhar em grande! 

Como a Família Josefina pode contribuir para dar resposta a este problema da mobilidade 

humana? 

E também temos que contar com o fato de que o trabalho é o que nos une homens e 

mulheres. de todos os séculos e de todas as partes do mundo; diante desta realidade, quais 

são seus sonhos em relação ao trabalho? 

 E... o mesmo... sonhando em grande.... que novo significado do trabalho podemos 

compartilhar com nossos contemporâneos? 

 

  

 



CENAIII 

NARRADOR: Alguns anos se passaram. José e Maria, com o pequeno Jesus, permaneceram 

no Egito até que, mais uma vez, José recebeu uma mensagem em um sonho dizendo que  

aqueles que  atentavam  contra a vida da criança estavam mortos. Eles já se sentiam  à 

vontade na terra do Egito. 

Mas eles precisavam retornar a Israel, onde tudo ajudaria a criança a crescer na fé de seus 

pais. 

Jesus  estava interessado em conhecer as entradas e saídas desta etapa, então ele 

aproveitava cada pausa na carpintaria para perguntar a seu pai. 

 

JESUS: Então foi o anjo que nos enviou de volta  para Nazaré? 

JOSÉ: Bem, sim, ele me disse que poderíamos voltar para Israel... Ele não disse nada sobre 

nos instalarmos num lugar ou no outro. Mas parecia mais seguro para nós voltarmos para a 

Galiléia. E de qualquer forma, ali estaríamos próximos aos pais de Maria, meus velhos 

amigos... Isto é tudo o que sabíamos... 

JESUS: Para voltar a Nazaré... deve ter sido emocionante... 

JOSÉ: Voltar à própria terra, onde se sente que se tem suas raízes... é sempre 

emocionante. 

JESUS: E o que aconteceu? Certamente no Egito você tinha ganhado muito dinheiro para 

comprar uma casa... e ferramentas? 

JOSÉ: Há háha ... filho... Não, nada disso... Tivemos que começar tudo de novo.  

Muitas vezes eu saía de Nazaré para procurar trabalho nas aldeias vizinhas. 

MARIA: Retornar a Nazaré foi uma das experiências mais belas da minha vida. Quando eu vi 

a aldeia de longe, a fonte, as estradas, os campos... Eu senti meu coração batia forte de 

alegria.. Foi lá que tudo começou: nossa história juntos, dando-lhe as boas-vindas, 

Jesus, caminhando de mãos dadas com Deus... Pudemos encontrá-lo em tudo: nas pessoas,  

em nosso trabalho, um no outro 

JOSÉ: Meus antigos companheiros, outros artesãos, me ajudaram a encontrar trabalho. Você 

sabe, filho, na vda você tem que fazer de tudo: derrubar árvores, cortar a madeira, 

transformando-as em vigas, em móveis, em portas... É o sonho de todo carpinteiro! 

Para transformar o tronco que a terra nos oferece em algo bom e útil para a vida cotidiana. 

JESUS: Como você foi forte e corajoso, pai! 

JOSÉ: Deus é forte e sua mãe é corajosa, filho! 

JESUS: E você também, eu quero aprender muitas coisas com você... mas agora, vou brincar 

com meu amigo Jacó. 

(Maria e José ficam sozinhos na cena) 

JOSEPH: A questão é... Eu também aprendi muitas coisas com ele... Ele é um menino tão 

pequeno, mas... sempre  teve um "algo" diferente... 

MARIE: Ele é um menino como os outros, mas tem o encanto de Deus... Como ele será 

quando crescer? 

JOSEPH: Como ele será quando crescer? 



JOSEPH: Não posso esquecer as palavras que ouvi em meu sonho: “Você o chamará de Jesus, 

porque ele salvará seu povo”... 

 Como você acha que será isso? Será um padre, um profeta, um pregador, um rei, um chefe 

do exército? Não tenho a mínima ideia ... 

MARIA: Suponho que ele será... como ele é hoje: simples, alegre, generoso... Não sabemos... 

José. Mas o que é certo é que ele tem uma MISSÃO... E eu tenho  algo a te dizer ? 

JOSEPH: O que, Maria? 

MARIA: Estou feliz com a missão que você e eu compartilhamos todos estes anos.... 

Muitas vezes pensei como foi  Deus confiar esta  grande missão a nós dois. 

JOSÉ: Você  e eu estamos cuidando de Jesus , Devemos continuar cuidando, você não acha? 

MARIA: Sim, e muito mais, porque ao cuidarmos de Jesus, cuidamos do mundo, das 

pessoas.... 

JOSÉ: Com o tempo, talvez descubramos que esta missão que compartilhamos é mais.... 

Ou seja, que há espaço para mais pessoas, de mais lugares, de mais gerações... 

 

NARRADOR: Todos vocês, homens e mulheres do século 21, têm um lugar nesta missão 

compartilhada. 

Você gostaria de compartilhar seus sonhos em relação à MISSÃO COMPARTILHADA? 

E José, que gostava tanto de sonhar, e que em seus sonhos recebeu mensagens incríveis de 

Deus, sonhou com um futuro no qual Jesus cumpriria o significado de seu nome: DEUS 

SALVA. O nome que ele, José, um pobre carpinteiro de Nazaré, como seu pai, lhe havia dado. 


