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SANTA ANA E JOAQUIM,
OS AVÓS DE JESUS

CLIQUE NA IMAGEM PARA ASSISTIR O VÍDEO

UM POUCO DE HISTÓRIA...
◦
Joaquim, um judeu de posses que vivia na região de Nazaré,
o qual sempre oferecia doações aos pobres e oferendas aos
templos.
◦
Tiago narra que, certa feita, um sacerdote chamado Ruben
proibiu (outros falam que foi expulso) Joaquim de
realizar
doações, pois o mesmo não havia gerado nenhum rebento em
Israel, o que contrariava as leis judaicas.

FONTE: PROTO-EVANGELHO DE TIAGO

UM POUCO DE HISTÓRIA (Cont.)
◦ Joaquim diante das circunstâncias, caiu em profunda tristeza e
decidiu jejuar por 40 dias e 40 noites em uma montanha deserta,
dizendo a si mesmo: "Não voltarei ao lar nem pra comer ou beber,
até que o senhor venha visitar-me. As minhas orações me servirão
de bebida e comida aqui no deserto".
◦ Enquanto isso, em sua casa, Ana chorava a ausência do
marido, dividida entre a dúvida da viuvez e a culpa da
esterilidade.

FONTE: PROTO-EVANGELHO DE TIAGO

UM POUCO DE HISTÓRIA (Cont.)
◦ Até que um dia, em meio a suas súplicas, Ana recebe a visita de
um "anjo" que disse-lhe: "Ana, Ana, o senhor ouviu as tuas preces.
Eis que conceberás e darás a luz a um filho. E o fruto do teu
ventre será conhecido em todo mundo".
◦ No mesmo dia, Joaquim ainda na montanha, avista dois
mensageiros de Deus que lhe dirigiram a palavra: "Joaquim, o
senhor ouviu tuas preces, desces daqui e vai a Ana, tua mulher,
porque ela conceberá em seu ventre". Desta forma, Joaquim
retornou ao lar e pouco tempo depois, Ana engravidou e deu a
luz a uma menina a qual recebeu o nome de Maria.
FONTE: PROTO-EVANGELHO DE TIAGO

UM POUCO DE HISTÓRIA (Cont.)
◦ O nome de Ana é em hebraico Hannah ou Joana, e exprime graça.
Joaquim equivale a «Javé prepara ou fortalece». Ambos os nomes
indicam, portanto, a sua missão divina.
◦ Os santos, chamados padroeiros dos avós (26 de julho), foram os
encarregados de educar no caminho da fé sua filha Maria, alimentando
seu amor pelo Criador e preparando-a para sua missão.

OS PAIS DE MARIA SEGUNDO
MIRAMEZ
◦ Casa de Eli (nome em hebraico de Joaquim ) vivia sempre cheia
de visitantes, não só porque eram amigos da família, mas porque
o próprio ar era portador de muitas notícias sobre a missão
daquela criança, que nascera trazendo para a humanidade a
esperança de novos dias.
◦ Ana recebia todos com o mesmo sorriso, contando histórias e
assinalando fatos em relação a sua filha.
◦ O casal liderava um grupo de assistência comunitária, ajudando
os enfermos – imagina pais de Maria e avós de Jesus.

FONTE: MARIA, Psicog. João Nunes Maia

NETOS E ÁVÓS:
IMPORTÂNCIA DESSA RELAÇÃO
◦ A maioria dos animais vertebrados morre pouco tempo depois do fim da
fase reprodutiva – mas os humanos são uma exceção. Mesmo muitos
anos após deixar de ter filhos, os homens e as mulheres continuam vivos
e, ao que tudo indica, isso acontece justamente para que possam
ajudar seus próprios filhos a cuidar dos filhos deles.
◦

A ciência reconhece que os idosos contribuem muito com a
sobrevivência dos mais novos, porque, com seus conhecimentos, eles
ajudam a alimentar e a cuidar das novas gerações. Basta pensar como
o apoio dos avós é valioso na criação das crianças.

◦ “O fato de os avós não terem mais filhos pequenos para cuidar permite
que eles tenham tempo e condições de ajudar nos cuidados com os
netos, contribuindo para a sobrevivência das novas gerações, além de
passar conhecimentos e sabedoria.
FONTE: REVISTA CRESCER
Maria Clara Vieira

NETOS E ÁVÓS:
IMPORTÂNCIA DESSA RELAÇÃO
◦ Não é preciso muito esforço para notar como a interação entre
netos e avós é positiva. Outro estudo, feito pelo Boston College,
nos Estados Unidos, comprova isso. Durante 19 anos foram
estudados 374 avós e 356 netos. O objetivo era entender a
influência dessa convivência, tanto na vida das crianças. como
na dos idosos.
◦ Os resultados revelam que os dois lados se beneficiam desse
relacionamento. Para os avós, a conexão permite contato com
uma geração muito mais nova e, consequentemente, uma
abertura a novas ideias. Para os netos, os idosos oferecem a
sabedoria adquirida durante a vida – e esse conhecimento
acaba sendo incorporado pelas crianças quando elas se tornam
adultas.

NETOS E ÁVÓS:
IMPORTÂNCIA DESSA RELAÇÃO
◦ Os avós também costumam passar às novas gerações muitas histórias
sobre o passado, o que é enriquecedor para qualquer criança. Além de
tudo isso, os pesquisadores também concluíram que a relação avósnetos pode ajudar a diminuir sintomas depressivos para ambas as partes.
◦ “A convivência é muito benéfica para ambos, especialmente porque
os avós estão, na maioria das vezes, em uma etapa da vida em que
podem aproveitar os netos melhor do que aproveitaram os próprios
filhos: levar para passear e brincar, para os avós, não é uma obrigação
ou uma forma de gastar a energia da criança, mas uma oportunidade
deliciosa de curtir o neto e se divertir de verdade com ele”, explica a
psicóloga Rita Calegari, do Hospital São Camilo (SP).

OS AVÓS NA
CONSTELAÇÃO FAMILIAR
◦ “Aos avós, pois, está facultada a tarefa de amar os
netos, mas cuidadosamente, a fim de não os tornar soberbos,
especiais, em relação às outras crianças, aprendendo a alargar a
família consanguínea com aqueles que sofrem carência,
desenvolvendo o germe do amor universal num conjunto ampliado.
O conceito repetido de que os avós são pais por segunda vez, não
os credencia a que exonerem os genitores biológicos a respeito dos
cuidados para com os seus descendentes, cada familiar, portanto,
desincumbindo-se do dever que lhe diz respeito”.
◦ “Os avós, na família, são bênçãos de amor que nunca
se devem transformar em focos de dissensão ou de malquerença”.
Fonte: Pelo Espírito Joanna de Ângelis, psicografado por Divaldo Franco, retirado do livro
"Constelação familiar", 4ª ed., Editoral LEAL, p. 53-54.

A TODOS OS AVÓS, A NOSSA
HOMENAGEM...

OBRIGADO!

