O Filho do Carpinteiro
Baseado em Lucas 2:39–52.
Depois que se instalaram em Nazaré, a família de José e
Maria viajava todos os anos até Jerusalém para participar das
comemorações da páscoa, que duravam uma semana.
No ano em que seu filho completou doze anos, ele não voltou
junto com os pais quando estes iniciaram a viagem de regresso
à casa. Ficou para trás, em Jerusalém. Seus pais estavam
convencidos de que ele estava com o grupo de parentes e amigos
com os quais viajaram, e ficaram muito preocupados quando
perceberam que não se encontrava no meio deles.
José e Maria voltaram à Jerusalém para procurar o filho, e ficaram
surpresos de encontrá-lo no templo, conversando com os mestres
judeus. Quando lhe perguntaram por que tinha ficado para trás, este
respondeu que precisava ficar na casa de seu Pai, pois segundo o
costume judeu os filhos deviam trabalhar com o pai e aprender o
seu ofício. Os pais não entenderam do que ele estava falando.
Por obediência aos pais, voltou com eles para Nazaré e
trabalhou de carpinteiro com o pai, José. O nome desse jovem era
Jesus.
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