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São José e o Natal
Em todas os presépios São José está presente, ao lado de Maria 

e protegendo o Menino Jesus. Mas, para muitas pessoas, seu 
papel ainda é pouco conhecido.



Flashes de Quintana
A pequena cida-

de de Quintana, na 
Diocese de Marília, 
viveu intensamen-
te o encontro Um 
Dia com Maria, no 
fim de semana de 8 
e 9 de outubro (ver 
matéria completa 
nas páginas 6 e 7).

Reproduzimos aqui 
alguns flashes de 

momentos marcan-
tes do evento.

A coroação de Nossa Senhora foi um dos pontos altos do encontro  
Um Dia com Maria. Na foto vemos a Da. Magali Teivin, que afirma ter sido curada de 

um câncer graças à intercessão da Virgem Maria.

As crianças também participaram das diversas homenagens e louvores  
a Nossa Senhora, recebendo o escapulário e acolitando as missas.

Grupos de várias cidades viajaram especialmente a Quintana para participar do 
encontro Um dia com Maria junto a Nossa Senhora de Fatima e aos arautos.

Panorama Adamantina Pauliceia
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O primeirO  
entre Os santOs

Desde 1223, quando São Francisco de Assis 
organizou pela primeira vez uma encenação do 
Natal para melhor explicar ao povo o mistério da 
Encarnação, a cada mês de dezembro armam-
-se presépios, desde os mais simples até os mais 
requintados, nas igrejas e nos lares piedosos. E, 
apesar do número de figuras neles representa-
das possa até ultrapassar a centena, os elemen-
tos centrais permanecem invariáveis: o Menino 
na manjedoura, ladeado por sua Mãe e São José.

Sim, São José está sempre presente, mas pa-
ra muitas pessoas, seu papel na Encarnação e 
na vida de Jesus é desconhecido. Vários o re-
cordam apenas como um pobre e humilde car-
pinteiro, e raros são os que, de fato, têm uma 
noção mais aprofundada sobre o valor real des-
se inigualável varão.
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O fundadOr cOmenta

A provação de São José
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P or ocasião da Encarnação o anjo revela 
que Maria será a Mãe de Jesus por obra 
do Espírito Santo, sem concurso huma-

no. Começava aí a provação de São José.
De acordo com os costumes da épo-
ca o matrimônio israelita era constitu-

ído por dois atos distintos: esponsais 
e núpcias. Assim, ao afirmar que 

Maria “estava prometida em 
casamento a José e, antes 
de viverem juntos, Ela ficou 
grávida pela ação do Espíri-
to Santo”, o Evangelista si-

tua o momento da Encar-
nação do Verbo no pe-
ríodo posterior à ceri-
mônia do compromis-

so, mas antes de Maria 
ir habitar na casa do es-

poso. 
Alguns meses de-

pois, eram visíveis os 
sinais da gestação do 

Menino Jesus. Contudo, 
Ela nada disse ao esposo. 
E ele nada perguntou... 

São José era justo, fri-
sa o Evangelista. E dian-
te dessa Virgem que lhe 
fora dada como espo-
sa, tomou uma atitude 
humilde e admirativa. A 
santidade da Virgem Ma-

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP
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ria era inquestionável. Todavia, também evidente e inexplicável 
era a realidade. Ele compreendeu que se deparava com um mis-
tério e aceitou sem reparos os desígnios divinos que não enten-
dia. 

E, diante do inexplicável, José quis fugir, abandonando a esposa 
grávida, subtraindo-se assim às obrigações impostas pela Lei. Deste 
modo, assumiria sobre si a infâmia de ter abandonado sem motivo 
a esposa inocente e o futuro filho. Foi esta a sua escolha.

Bem se compreende que ele tenha resolvido abandonar Maria 
“em segredo”, a fim de pô-La a salvo de qualquer suspeita. Mas, 
por que ocultar-Lhe essa decisão? Somente um extremo de delica-
deza pode nos explicar esse silêncio: receava colocar sua Esposa na 
contingência de expor-lhe aquele mistério que ele, por humildade, 
julgava não ser digno de conhecer.

José então foi dormir com a disposição de no dia seguinte par-
tir às ocultas. Então um anjo do Senhor lhe aparece em sonho e diz: 
“José, filho de Davi não tenhas medo de receber Maria como tua espo-
sa, porque Ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz 
um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois Ele vai salvar o seu povo 
dos seus pecados” (Mt 1, 20-21).

As palavras do anjo a São José confirmavam de modo irretorquí-
vel estar se cumprindo naquele momento a profecia feita por Isaias 
“Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho...” (Is 7, 14). 

Bem podemos imaginar que, vencida a provação, ao acordar de 
manhã foi São José logo adorar a Jesus Cristo no seu primeiro e 
mais santo Sacrário: Maria Santíssima. Deus tinha Se encarnado e 
ali estava, sob sua guarda! Ele já não mais poderia olhar para Nossa 
Senhora sem adorar o Deus-Menino entronizado naquele incom-
parável Tabernáculo. 

Sem dúvida São José, depois de atravessar, com admirável paz 
de alma, um terrível e lancinante sofrimento, teve a consolação de, 
depois da Santíssima Virgem, ser o primeiro adorador do Deus En-
carnado.

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP
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Um Dia com Maria

ma carreata com cerca de 200 veículos levou a Ima-
gem de Nossa Senhora em triunfo até o centro de 

Quintana, pertencente à Diocese de Marilia, SP.
Os grupos do Apostolado do Oratório costumam se 

reunir em ocasiões especiais para um dia de encontro e 
louvor à Mãe de Deus. No fim de semana de 8 e 9 de ou-
tubro foi a vez dos grupos da cidade de Quintana se reu-
nirem, juntamente com o Padre Claudinei de Almeida 
Lima, para um ato coletivo de piedade mariana.

Toda a pequena e simpática cidade de Quintana viveu 
intensamente um fim de semana com Maria.

U

Nossa Senhora era ovacionada  
pelo povo nas ruas, na chegada a Quintana

O Coral das famílias do Oratório viajou especialmente 
desde São Paulo para animar Um Dia com MariaSolene momento da Consagração a Nossa Senhora
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Um Dia com Maria

ma carreata com cerca de 200 veículos levou a Ima-
gem de Nossa Senhora em triunfo até o centro de 

Quintana, pertencente à Diocese de Marilia, SP.
Os grupos do Apostolado do Oratório costumam se 

reunir em ocasiões especiais para um dia de encontro e 
louvor à Mãe de Deus. No fim de semana de 8 e 9 de ou-
tubro foi a vez dos grupos da cidade de Quintana se reu-
nirem, juntamente com o Padre Claudinei de Almeida 
Lima, para um ato coletivo de piedade mariana.

Toda a pequena e simpática cidade de Quintana viveu 
intensamente um fim de semana com Maria. A Missa Solene foi celebrada no Ginasio de Esportes,  

pois a Igreja Matriz ficou pequena

O ambiente de compenetração emocionou a todos  
durante o Terço Luminoso pelas ruas da cidade.

O Coral das famílias do Oratório viajou especialmente 
desde São Paulo para animar Um Dia com Maria
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erodes reinava em Israel na época 
do nascimento do Menino Jesus. 
Qual não foi o sobressalto desse ti-

rano sanguinário quando, já velho, viu chegar 
a Jerusalém uma suntuosa caravana vinda do 
Oriente e três magos que perguntavam pelo 
“rei dos judeus que acabava de nascer” (Mt 
2, 2)! Imediatamente a inquietude e a pertur-
bação se apoderaram de seu coração: julgou 
ameaçada a estabilidade de seu trono.

Herodes inquiriu dos sacerdotes e dos 
mestres das Escrituras qual o lugar apon-
tado pelos profetas como berço do Mes-
sias. Uma vez obtida a resposta, tomou a 
resolução de matar o recém-nascido. Fin-
gindo grande piedade, mandou chamar os 
magos a fim de indicar-lhes o caminho de 
Belém, mas, na realidade, almejava servir-
-se deles para a realização de suas perver-
sas intenções.

Duas discretas intervenções da Provi-
dência divina — um sonho alertando os 
magos e a aparição de um anjo a São Jo-
sé — bastaram para lançar por terra as há-
beis maquinações do tirano. Este, porém, 

durante vários dias esperou impaciente e 
receoso o retorno daqueles nobres estran-
geiros; ao perceber que fora enganado, deu 
largas à sua cólera e deliberou perpetrar o 
crime mais horrendo de sua vida: para que 
o pequeno Rei dos judeus não escapasse à 
sua vingança, deveriam perecer todos os in-
fantes de Belém e das redondezas, que ti-
vessem menos de dois anos de idade.

Grande foi a consternação na cidade de 
Belém, pois suas casas se encheram de cadá-
veres e pelas ruas ecoaram os gritos de dor 
das mães, misturados aos gemidos das crian-
ças. Cena atroz e pungente: ver os pequeni-
nos arrancados dos braços maternos e trans-
passados pelas espadas dos mercenários.

O sangue desses pequenos mártires su-
biu ao Céu como sacrifício puro e agradá-
vel de “cordeiros sem mancha” (cf. Ex 12, 
2-5) oferecido em honra do Divino Infante 
recém-nascido. Os meninos que brincavam 
aos pés de suas mães deixaram seus inocen-
tes jogos para irem brincar aos pés do tro-
no de Deus!

Irmã Clara Isabel Morazzani Arráiz

H

Os Santos Inocentes: 
testemunhas do triunfo de Jesus
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Dinamara  
Costa Lista 

 
Quintana – SP 

A vice-diretora da Escola Estadual 
Professor Altino Arantes da cidade 
de Quintana é supervisora de 31 

Grupos do Oratório e ajudou a organizar 
o encontro Um Dia com Maria que 
tivemos em outubro, na pequena e 

simpática cidade.
Como tudo começou? Como a Sra. 
conheceu os Arautos do Evangelho 
e o Apostolado do Oratório?

Profª. Dinamara: Tudo começou no fi-
nal de junho de 2010, quando a Cavalaria 
de Maria dos Arautos passou aqui pela ci-
dade, à convite do Padre Claudinei, da Pa-
róquia Nossa Senhora Aparecida. Foram 
momentos abençoados junto com Nossa 
Senhora de Fátima.

Quintana, hoje em dia, tem quantos 
Grupos do Oratório?

Profª. Dinamara: Temos 
32 Grupos em diversos seto-
res da cidade. Temos o Ora-
tório da Saúde, que peregri-
na no hospital, entre os mé-
dicos e enfermos; temos o 
da Escola, que peregrina en-
tre os professores e por isso 
vai até Tupã, Oriente e Ma-
rília; temos o Oratório das 
crianças e outro dos jovens. 
Outro Oratório peregrina 
pelo comércio da cidade, en-
tre as lojas da rua principal e 
os restantes peregrinam nas 
casas das famílias.

Conte um pouco as graças que as 
pessoas recebem por ocasião da 
visita do Oratório em suas casas.

Profª. Dinamara: Olha, as pessoas re-
latam que conseguiram serviço ou traba-
lho para maridos e filhos, que estavam 
desempregados. No encontro Um Dia 
com Maria houve o caso de uma família 
que estava afastada da Igreja há mais de 
10 anos e que assistiu a missa e confes-
sou. Houve outro caso de uma pessoa que 
se confessou após 54 anos afastado dos 
sacramentos. A comunidade tem recebi-
do muitas graças.

E como foi o encerramento da Novena 
a Nossa Senhora Aparecida?

Profª. Dinamara: O evento Um Dia com 
Maria foi no fim de semana de 8 e 9 de ou-
tubro e o encerramento da novena da Pa-
droeira foi no dia 12. Às 9 horas houve uma 
missa solene que terminou com queima de 
fogos e carreata com uns 400 carros. Às 15 
horas teve uma cavalgada, com os cavalei-
ros levando a imagem de Aparecida. Foi tu-
do muito lindo e abençoado.

Quintana já se sente parte da grande fa-
mília dos Arautos!
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onta a tradição haver nascido esta famosa canção do 
coração de dois homens. Um deles foi o padre Joseph 

Mohr, a quem podemos imaginar no pequeno povoado aus-
tríaco de Obendorf, no ano de 1818, preparando seu sermão 
para a Missa do Galo. Eis que, enquanto ele se encontrava 
imerso na leitura das Sagradas Escrituras, deitando toda 
sua atenção sobre elas, tocou à sua porta uma camponesa 
pedindo-lhe ir abençoar o bebê recém-nascido de um le-
nhador.

O sacerdote agasalhou-se e acompanhou a boa mulher 
até a humilde cabana. Banhado por débil luz e aquecido 
por fraca lareira, um leito simples acolhia a jovem mãe 
com o recém-nascido doce e serenamente adormecido 
em seus braços, aguardando ser abençoado.

Quanta paz! Quanta inocência! Quanta presença 
do sobrenatural havia naquela singela cena!

No retorno, um poema fluiu com extrema facilida-
de de sua pena descrevendo os sentimentos que em-
balaram sua alma na pobre choupana. Estava escri-
to o Stille Nacht, que conhecemos como Noite Feliz! 

Na manhã seguinte, o padre Mohr procurou seu 
amigo, Franz Gruber, professor de música, e mos-
trou-lhe as linhas que havia escrito. Gruber se en-
cantou com a poesia e logo compôs uma melodia 
para ela. A partir daí a canção foi sendo difundi-
da aos poucos pelo mundo e traduzida para in-
contáveis idiomas. 

Deixemos que os acordes do Stille Nacht 
nos transportem misticamente à gruta de 
Belém, onde Deus se fez Homem em uma 
“noite feliz”!

Silvana Gabriela Chacaliaza Panez

Noite Feliz
C

Aproveite as ofertas de CDs “Os mais belos Cânticos Natalinos”
São cinco volumes com musicas do Coro e Orquestra dos Arautos do Evangelho. 

R$ 11,90 cada + frete
Adquira o seu no nosso site:  

www.lumencatolica.com.br ou Televendas: (11) 2959 3055
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São José, o primeiro entre 
todos os santos

a Palavra dO SacerdOte
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São José foi o escolhido por Deus para ser o pai de Jesus e o guardião de Jesus e 
de Maria. 

Ora, como deveria ser alguém escolhido pela Providência para a missão de fa-
zer parte da Sagrada Família de Nazaré? A resposta pode ser encontrada aplican-
do-se a ele um raciocínio semelhante ao que se faz a respeito de Maria Santíssima.

Quando proclamou o dogma da Imaculada Conceição, em 1854, o Beato Pio IX, 
na Bula Ineffabilis Deus, afirmou que o Pai tinha de preparar para seu Filho Uni-
gênito uma Mãe que fosse cumulada, “muito acima de todos os anjos e santos, com 
a abundância dos dons celestiais tirados do tesouro da Divindade”. Cabe a per-
gunta: qual não deve ter sido o cuidado do Criador ao escolher, desde toda a eter-
nidade aquele que Jesus iria chamar de pai.

 Destinado a ser pai de Jesus, tocando assim na própria União Hipostática, São 
José era tão profundamente vinculado ao Redentor que sua genealogia é citada lo-
go no início do Evangelho de São Mateus, com o fito de demonstrar sua descendên-
cia direta de Davi (Mt 1, 1-17).

Além disso, foi São José quem conduziu Nossa Senhora a Belém para que se 
cumprisse a profecia de que ali nasceria o Salvador. Foi ele também quem levou 
a Mãe e o Menino para o Egito, fugindo de Herodes e quem decidiu estabelecer-se 
com Eles em Nazaré. Por isso, seus próprios conterrâneos perguntavam: “Porven-
tura não é ele Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos?” (Jo 6, 42).

Na bula Ineffabilis Deus, Pio IX assevera também que Deus uniu o Salvador e 
Nossa Senhora numa indissolúvel aliança: “Nem Maria sem Jesus, nem Jesus sem 
Maria”. Não é demasiado afirmar que à Mãe e ao Filho congregou também São Jo-
sé, o primeiro entre todos os Santos.



Hino à  
Imaculada
Salve, ó Virgem Mãe,  
Senhora minha,  
Estrela da Manhã,  
do Céu Rainha.

Cheia de graça sois;  
salve, luz pura,  
valei ao mundo  
e a toda criatura.

Para Mãe o Senhor  
Vos destinou  
do que os mares,  
a terra e céus criou.

Preservou Ele  
a vossa Conceição 
da mancha que  
nós temos em Adão. 
Amém.

(Pequeno Ofício da Imaculada  
Conceição, hora Matinas)




