Conheça algumas páginas do livro...

Pe. TARCISIO STRAMARE, osj

Com São José,

na estrada de Jesus
31 DIAS EM ORAÇÃO
Tradução:
Pe. Giovanni Battista Erittu, osj
Pe. Álvaro de Oliveira, osj
Revisão técnica:
Pe. Alberto Antonio Santiago, osj

Direção editorial:
Pe. Fábio Evaristo Resende Silva, C.Ss.R.

Revisão técnica:
Pe. Alberto Antonio Santiago, osj

Conselho editorial:
Ferdinando Mancilio, C.Ss.R.
José Uilson Inácio Soares Júnior, C.Ss.R.
Mauro Vilela, C.Ss.R.
Marcelo da Rosa Magalhães, C.Ss.R.
Victor Hugo Lapenta, C.Ss.R.

Copidesque:
Bruna Vieira da Silva
Revisão:
Sofia Machado
Diagramação:
Junior Santos

Coordenação editorial:
Ana Lúcia de Castro Leite
Tradução:
Pe. Giovanni Battista Erittu, osj
Pe. Álvaro de Oliveira, osj

Título original: Il mese di marzo dedicato a san Giuseppe
© Editrice Shalom, 2015
ISBN 9788884040992
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) de acordo com ISBD

S896c

Stramare, Tarcisio
Com São José, na estrada de Jesus: 31 dias em oração / Tarcisio
Stramare ; traduzido por Giovanni Battista Erittu, Álvaro de Oliveira. - Aparecida, SP : Editora Santuário, 2019
128 p. ; 14cm x 21cm.
Tradução de: II mese di marzo dedicato a san Giuseppe
ISBN: 978-85-369-0580-8
1. Cristianismo. 2. São José. 3. Jesus. 4. Oração. I. Erittu, Giovanni
Battista. II. Oliveira, Álvaro de. III. Título.

2019-167

CDD 240
CDU 24
Elaborado por Vagner Rodolfo da Silva - CRB-8/9410
Índice para catálogo sistemático:
1. Cristianismo 240
2. Cristianismo 24

1ª impressão
Todos os direitos em língua portuguesa reservados à EDITORA SANTUÁRIO – 2019
Rua Padre Claro Monteiro, 342 — 12570-000 — Aparecida-SP
Tel.: 12 3104-2000 — Televendas: 0800 16 00 04
www.editorasantuario.com.br
vendas@editorasantuario.com.br

Apresentação

Foi impresso, em Veneza, no ano de 1802, para uso de uma Confraria da Paróquia de Santo Agostinho, em Modena, um opúsculo
intitulado Il mese del Giglio, ossia il mese di giugno consacrato a san
Giuseppe. Excêntrico o mês escolhido, menos excêntrico o título. Todavia, foi o início de uma prática de piedade que foi se consolidando
aos poucos e já ultrapassa duzentos anos.
De fato, Giuseppe Marconi publicou, em Roma, no ano de 1810,
Il mese di marzo consacrato al glorioso patriarca san Giuseppe, edição
esta que teve pleno sucesso também em outras línguas e consagrou-se como título e mês. A prática do Mês de São José foi, em seguida,
aprovada e indulgenciada pelo papa Pio IX (27 de abril de 1865) e
pelo papa Pio XI (21 de novembro de 1933). No dia 4 de fevereiro de
1877, o papa Pio IX permitia dar início ao mês de São José, nos dias
16 ou 17 de fevereiro.
A razão da atual publicação não é de acrescentar simplesmente um livro a mais à rica série de subsídios que já existem
nesse campo. E muito menos substituí-los, uma vez que satisfazem a piedade dos fiéis.
Por que então um novo livro, que segue uma linha teológica,
a qual poderia parecer esquisita ou mesmo ilusória a alguém?
Não se pode nem se deve ignorar o que o papa João Paulo
II escreveu, em 1989, uma Exortação apostólica sobre a figura e
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a missão de São José na vida de Cristo e da Igreja. Intitulada “Redemptoris Custos” – O Guarda do Redentor – é endereçada, naturalmente, ao povo de Deus, desde os bispos até os fiéis leigos.
Trata-se de um documento muito importante, que faz parte do
magistério pontifício e reconhece a São José uma tarefa especial
no “Mistério da Encarnação e da Redenção”.
De fato, São José não é apenas um santo no meio de tantos santos, mesmo sendo o maior, depois da Virgem Santíssima.
Ele “tomou parte” na história da salvação, “chamado por Deus
para servir diretamente à pessoa e à missão de Jesus, mediante
o exercício de sua paternidade. Desse modo, precisamente, ele
‘coopera no grande mistério da Redenção, quando chega a plenitude dos tempos’, e é verdadeiramente ‘ministro da salvação’”
(n. 8).
Estamos na presença de uma autêntica teologia de São José,
base doutrinária asseguradora de uma verdadeira devoção. Ela
afirma, com clareza, no interior do mistério da encarnação e da
redenção, a “parte” que São José teve nele, como “esposo” de
Maria e “pai” de Jesus.
Matrimônio e paternidade – temas, mais do que nunca, atuais
e urgentes – revelam, em São José, seus elementos fundamentais. Também “os mistérios da vida oculta de Jesus”, confiados à
“guarda fiel”, de São José, emergem em sua luz plena como “início de nossa redenção”.
Como é fácil compreender, aqui se enfrentam grandes problemas pastorais e doutrinais, que requerem estudo e cuidado,
e que todos devem conhecer. A inclusão da Exortação Apostólica
Redemptoris Custos – O Guarda do Redentor – (RC), no contexto e na linha das grandes encíclicas sobre a “Redenção”, mostra
claramente que São José é muito mais do que uma simples e
“piedosa” presença dentro do “devocionário popular”. A teologia
e a catequese devem refletir sobre isso.
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O caminho a ser percorrido – inteiramente “cristocêntrico” –
exige um salto de qualidade na catequese e na homilética, com
relativo esforço e compromisso. Esse será o “dom” principal a ser
oferecido durante todo este mês.
Meditaremos, portanto, sobre a figura e a missão de São José
na história da salvação, em relação tanto a Jesus quanto à Igreja.
Ao final de cada reflexão, será apresentado um “testemunho”,
que corresponde ao tradicional e ao agradável “exemplo”. Seguem, ainda, a “oferenda espiritual” e a “jaculatória”.
Os “testemunhos” são extraídos da história do culto a São
José e da vida dos santos, que se distinguiram pela devoção a
São José e a promoveram com seu exemplo e com as instituições
ainda hoje existentes.
A “oferenda espiritual” e a “jaculatória” propostas foram tiradas por inteiro das Sagradas Escrituras, em sintonia de ação e de
oração com aquilo que Deus nos ensina por meio de sua palavra
inspirada. Não faltam, todavia, outras orações já conhecidas e
usadas em honra a São José, aprovadas pela Igreja e difundidas
pela piedade dos fiéis, e que já fazem parte da prática do Mês de
Março em honra a São José.
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Abreviaturas
GS
RC

Gaudium et Spes, Constituição Pastoral do Concílio Vaticano II
Exortação Apostólica Redemptoris Custos, de João Paulo II
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1º dia

A plenitude do tempo

N

a Exortação Apostólica O Guarda do Redentor, nós lemos que São José tornou-se um depositário singular do
mistério “escondido desde todos os séculos em Deus”
(cf. Ef 3,9), como se tornara Maria, naquele momento decisivo que é chamado pelo Apóstolo plenitude dos tempos,
quando “Deus enviou seu Filho, nascido de mulher... para resgatar
os que se encontravam sob o jugo da lei e para que recebêssemos
a adoção de filhos” (Gl 4,4-5). Esse texto é fundamental para entendermos a importância da figura e da missão de São José. Por
essa razão, queremos examiná-lo cuidadosamente, pois contém
expressões que, se por um lado são familiares aos especialistas
na matéria, por outro são obscuras a quem não está acostumado
com termos teológicos. De fato, quantas vezes nós ouvimos ler, na
igreja, as duas passagens citadas nas cartas de São Paulo, chamado Apóstolo, aos Efésios e aos Gálatas! Mas quem pensa em São
José e na parte que ele teve no grande acontecimento ao qual se
refere São Paulo?
Costumamos ouvir dizer que, na Sagrada Escritura, nunca se
fala de São José, com exceção das poucas linhas que encontramos nos evangelhos de Mateus e de Lucas. Não se pensa, evidentemente, que sua importância não está ligada tanto às palavras
por ele pronunciadas, quanto aos fatos nos quais ele tomou parte.
Esses fatos são chamados, por São Paulo, globalmente, de “mistério escondido por séculos na mente de Deus”, para sublinhar
sua origem divina. Em seguida, ele explica que se trata do “Filho
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de Deus”, enviado por ele para conceder aos homens a adoção
como filhos, depois de tê-los libertado do pecado. Aqui é revelada
a finalidade da encarnação: tornarmo-nos filhos no Filho. Por acaso
não consiste precisamente nisso, o que nós chamamos de “Revelação divina”? Podemos pensar em algo maior do que isso?
Pois bem, esse insuperável acontecimento, ou seja, nossa transformação de pecadores em justificados, de simples criaturas em
filhos de Deus, depende do ingresso do Filho de Deus no mundo,
de sua passagem da eternidade para o tempo, da adoção de nossa
natureza humana por parte da pessoa divina do Verbo. Talvez nosso hábito de ouvir essas coisas tenha feito diminuir em nós a atenção ao seu profundo significado, diminuindo, por consequência,
a surpresa maravilhosa que dele deriva e o hino de louvor a Deus
por tamanho dom. Todavia, elas constituem sempre a essência do
cristianismo, que é a revelação da “participação” do homem na
natureza divina, desejada pelo Pai e realizada em nós por seu filho
Jesus Cristo, por obra do Espírito Santo.
Deus se inseriu diretamente na história do mundo e do homem
ritmada pelo tempo, tornando-se seu protagonista e transformando-a em “História do Salvador”. O livro do Apocalipse, que encerra
toda a Sagrada Escritura, apresenta Jesus exatamente como o rei
da história, porque é com Ele que ela inicia e é com Ele que ela
termina.
Nós estamos acostumados a definir essa história como “História Sagrada”, para distingui-la da “História Profana”. Definimo-la também “História da Salvação”, indicando assim seu conteúdo.
Mas, considerando seu protagonista, seria melhor, ainda, defini-la
“História do Salvador”. De fato, assim, raciocina São Paulo quando
escreve que “Deus mandou o Filho”.
Quando? “Na plenitude do tempo”.
Como? “Nascido de mulher”.
Quanto seja importante o tempo em relação à história, sabem-no muito bem os estudantes que devem constantemente memorizar as “datas” que marcam o tempo. E então, a data mais impor-
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tante da história não seria exatamente aquela que marca a vinda
do Filho de Deus? Não por acaso, nosso calendário, conhecido e
usado também pelos não cristãos, calcula os anos a partir do nascimento de Jesus Cristo! São Paulo indica esse momento como “o
eixo” na história da humanidade, definindo-o como “a plenitude
do tempo”. O acontecimento que o caracteriza é a vinda do “Filho”,
garantida por uma maternidade: “nascido de mulher”.
A fé expressa tudo isso, afirmando que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Verdadeiro Deus, porque Filho de
Deus; verdadeiro homem porque nascido de mulher. Os Evangelhos se detêm sobre esse acontecimento indicando o nome desta
mulher: Maria. Todavia, não deixam de mencionar, confirmando o
testemunho de sua maternidade virginal, que “era esposa de um
homem da casa de Davi, chamado José” (Lc 1,27).
Não era natural que os nomes mais próximos do Filho fossem
os de Maria e de José? Os evangelistas pensavam exatamente
assim, mesmo especificando quanto era necessário para salvar a
“dignidade” daquele Filho, que continua totalmente singular.
Colocado “o mais perto possível de Cristo” (RC 7), na “plenitude do tempo”, José tem uma tarefa de importância primária bem
evidenciada no testemunho da Igreja apostólica, como veremos
depois.
“Singular depositário”, juntamente com Maria, do mistério de
Deus, José fica para sempre ligado – na história do Salvador e da
nossa salvação – à encarnação e, por isso, também à redenção
que, com essa, constitui uma unidade orgânica e indissolúvel.
Daqui à dedução do papa João Paulo II: “Precisamente por causa
desta unidade, o papa João XXIII, que tinha uma grande devoção
para com São José, estabeleceu que no Cânone romano da missa,
memorial perpétuo da Redenção, fosse inserido o nome dele, ao
lado do nome de Maria e antes do dos Apóstolos, dos Sumos Pontífices e dos Mártires” (RC 6).
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Testemunho
A confiança do papa João XXIII (1881-1963)
“Nas situações difíceis, eu me dirijo a ele, que sempre me escuta. José vem adiante com calma, com seu burrinho e chega à meta
com segurança. Tenham confiança nele: ele fala pouco, às vezes,
nada, mas tudo pode. Quando a primeira dificuldade se aproxima, eu lhe falo e tenho logo a sensação de ter sido atendido. O
assunto se torna sério? Recorro a ele que, alheio às complicações
retóricas e despreocupado com a mediação dos poderosos, sabe
resolver magnificamente os assuntos mais difíceis.
A presença de São José no jardim da Igreja é comparável àquela da florzinha simples do campo: nem chegamos a enxergá-la,
mas pelo perfume deduzimos sua presença. Foi eleito guardião
do prodígio da encarnação um humilde trabalhador, tanto mais
virtuoso na simplicidade, quanto mais elevado na sua extraordinária tarefa.”

Oferenda espiritual
“A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor
com que deveis amar-vos uns aos outros. Porque quem ama o
próximo cumpriu a Lei” (Rm 13,8).

Jaculatória
Não me abandoneis, ó Deus, minha salvação!
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