NOVENA A SÃO JOSEPH DE CALASANZ
Primeiro dia: AMOR

"Amai-vos uns aos outros como eu vos amei". Não há maior amor do que dar a vida pelos
amigos" (Jo 15, 12-13).
Texto de Calasanz: Aqui tudo será aceito da mão de Deus, que nos ama muito mais do que a nós
mesmos, por causa de cujo amor tudo deve parecer fácil para nós. Pois o amor, quando é verdade,
facilita tudo" (4-3-1628 e 4-5-1647).
Reflexão: Jesus e Calasanz nos convidam a fazer as coisas por amor; não por interesse próprio ou
por vanglória. Esta atitude nos ajudará a viver a vida com paz e alegria: "Há mais alegria em dar do
que em receber". s vezes temos dificuldade para estudar, para nos relacionarmos com nossos pais
e amigos. Temos dificuldade de ser bons cooperadores em casa e na escola. Se colocarmos nossos
pensamentos no amor de Jesus, tudo será mais fácil para nós.
Oração final: Senhor, nosso Deus, que enriqueceu São José Calasanz com caridade e paciência,
para que pudesse dedicar-se incansavelmente à formação humana e cristã das crianças, concedeinos, rezamos, imitar em seu serviço à verdade aquele a quem hoje veneramos como mestre de
sabedoria. Através de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.

Segundo dia: ESPERANÇA

Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo sua grande
misericórdia, nos fez nascer de novo para uma esperança viva através da ressurreição de
Jesus Cristo dentre os mortos (1 Pedro 1:3).
Texto de Calasanz: Nossos assuntos continuam como sempre, e quando vejo que estão indo ao
contrário do que se deseja, tenho mais esperança no remédio e com a graça de Deus estou
convencido de que ainda vai funcionar a favor do Instituto (Ao Padre V. Berro, Nápoles. 4267-1645).
Reflexão: As Escolas Pias cresceram e se expandiram em meio a muitas dificuldades e obstáculos.
No entanto, Calasanz sempre manteve firme a esperança de que Deus manteria uma obra que fez
tanto bem às crianças pobres em muitas cidades da Europa. Em alguns momentos de nossas vidas,
experimentamos eventos muito difíceis que podem nos desencorajar; mas se tivermos esperança
em Deus, iremos adiante com coragem renovada.
Oração final: Senhor, nosso Deus, que enriqueceu São José Calasanz com caridade e paciência,
para que pudesse dedicar-se incansavelmente à formação humana e cristã das crianças, concedanos, rezamos, imitar em seu serviço à verdade aquela que hoje veneramos como mestre de
sabedoria. Através de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.

Terceiro dia: CONFIANÇA EM DEUS

E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos algo de acordo com sua vontade, ele
nos ouve (1Jo 5,14).
Texto de Calasanz: Devemos ter confiança em Deus e não nos homens; tentemos servi-Lo e
confiemos Nele, que nossos assuntos correrão bem (Al P. Castilla, Frascati. 388-1626).
Reflexão: Desde cedo, Calasanz aprendeu a confiar na providência de Deus que nunca abandona
seus filhos, especialmente em tempos de provação e dificuldade. Ele estava convencido de que as
Escolas Pias são sustentadas pela confiança que os professores depositam em Deus que quer o bem

de seus filhos. Nas decisões que tomamos em nossas vidas, devemos ter confiança de que Deus nos
dará a sabedoria para fazê-las e a força para mantê-las.
Oração final: Senhor, nosso Deus, que enriqueceu São José Calasanz com caridade e paciência,
para que pudesse dedicar-se incansavelmente à formação humana e cristã das crianças, concedenos, rezamos, imitar em seu serviço à verdade aquele que hoje veneramos como um mestre de
sabedoria. Através de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.

Quarto dia: HUMILITY

"Que cada um se vista com sentimentos de humildade para com os outros, porque Deus se
opõe aos orgulhosos e dá sua ajuda aos humildes" (1Pet 5,4).
Texto de Calasanz: Se ele considerar os absurdos que passam por sua imaginação de manhã à
noite, quando deveria estar sempre na presença de Deus, verá que não sabe dar dois passos sem
cair, porque deixou de olhar para Deus, para olhar a criatura com sua imaginação ou seus
pensamentos. Quem chega à prática de saber se manter como uma criança de dois anos, que cai
muitas vezes sem ajuda, sempre desconfiará de si mesmo e sempre invocará a ajuda de Deus.
E isto significa que a frase pouco compreendida e muito menos praticada: "Se você não se tornar
como uma criança, você não entrará no Reino dos Céus". Aprenda esta prática e tente alcançar esta
grande simplicidade, então você encontrará a verdade daquele provérbio que diz: 'Deus é íntimo dos
simples'" (4-8-1628).
Reflexão: Calasanz aprendeu a humildade na escola da vida. Como você sabe, ele veio a Roma
com a intenção de buscar um escritório eclesiástico, vestiu uma batina de seda e se socializou com
o povo nobre da sociedade romana. Em seu contato com os pobres de Roma, ele aprendeu a ser
mais simples e humilde; uma atitude que o tornou um excelente educador de crianças pobres. Ele
teve muito cuidado em inculcar esta virtude em seus alunos e em seus colegas professores como
essencial para uma boa educação.
Oração final: Senhor, nosso Deus, que enriqueceu São José Calasanz com caridade e paciência,
para que pudesse dedicar-se incansavelmente à formação humana e cristã das crianças, concedanos, rezamos, imitar em seu serviço à verdade aquela que hoje veneramos como mestre de
sabedoria. Através de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.

Quinto dia: GENEROSIDADE

Mas isto eu digo: Aquele que semeia com moderação também colherá com moderação, e
aquele que semeia com abundância também colherá com abundância. Que cada um dê
conforme o seu propósito em seu coração: não de má vontade, nem de necessidade; porque
Deus ama um doador alegre (2 Cor 9,6-7) E Deus é capaz de fazer abundar toda a graça
para convosco, para que vós, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, possais
abundar em toda boa obra; como está escrito: Ele distribuiu, Ele deu aos pobres; Sua justiça
permanece para sempre" E Aquele que dá semente ao semeador, e pão ao comedor,
fornecerá e multiplicará sua semente, e aumentará os frutos de sua justiça, para que você
possa ser enriquecido em todos os sentidos por toda a liberalidade, que através de nós
produz a ação de graças a Deus. (2 Cor 9,6-12)

Texto de Calasanz: Gostaria de ter um coração amplo como aqueles que, com pouca força
humana, fizeram grandes coisas a serviço de Deus, confiando mais na ajuda de Deus do que nos
conselhos humanos" (24-6-1616).
Reflexão: Calasanz nos convida a "ter um coração amplo..." para fazer "grandes coisas a serviço
de Deus". Deus tem um belo propósito para nós e nossa tarefa é descobri-lo e segui-lo. Apostar no
Senhor e no Evangelho é semear generosamente; implica investir tempo, esforço, dinheiro e seu
próprio projeto de vida para ter a "plenitude da vida". Devemos ser generosos em tudo o que
fazemos.
Oração final: Senhor, nosso Deus, que enriqueceu São José Calasanz com caridade e paciência,
para que pudesse dedicar-se incansavelmente à formação humana e cristã das crianças, concedanos, rezamos, imitar em seu serviço à verdade aquela que hoje veneramos como mestre de
sabedoria. Através de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.

Sexto dia: OBEDIÊNCIA

Jesus esvaziou-se, tomando a forma de servo, e sendo encontrado na forma humana,
humilhou-se e tornou-se obediente até a morte, até a morte na cruz (Fil 2,7-8).
Texto de Calasanz: Ponha toda a diligência para trazer de volta ao bom caminho da humildade
estes dois irmãos, que como os cegos desejam o que não conhecem e a maior perfeição e mérito
não está em ser padre, confessor ou pregador, mas em amar a Deus e cumprir com o maior fervor
o que a obediência ordena somente por amor a Deus, e isto pode ser feito tanto por uma pessoa
simples que não sabe ler como por um grande médico (Al P. Cananea, Narni, 248-1624).
Reflexão: Jesus foi obediente ao Pai mesmo em tempos de provação: "Pai, se você estiver disposto,
eu lhe peço que tire este cálice de sofrimento de mim. Mas quero que seja feita a tua vontade, não
a minha" (Lc 22,42). (Lc 22,42). Calasanz aprendeu bem com o exemplo de Jesus quando também
buscou a vontade de Deus em obediência à Palavra, aos irmãos e à Igreja e no final de sua vida, na
grande provação que teve que enfrentar. Através da obediência, podemos alcançar muitas bênçãos
espirituais.
Oração: Senhor, nosso Deus, que enriqueceu São José Calasanz com caridade e paciência, para
que ele pudesse dedicar-se incansavelmente à formação humana e cristã das crianças, concede-nos,
rezamos, imitar em seu serviço à verdade aquela que veneramos hoje como mestre de sabedoria.
Através de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.

Sétimo dia: ALEGRIA

"Alegrai-vos sempre no Senhor". Eu insisto novamente, regozijo-me" (Fil 4,4).
Texto de Calasanz: Não admita pensamentos melancólicos, que tendem a pesar no coração e
perturbar a mente, mas pense em coisas que podem lhe causar alegria, por exemplo, a recompensa
que Deus tem para aqueles que ajudam os pobres, especialmente nas coisas espirituais e no santo
temor de Deus. O sábio diz: "Aqueles que ensinam muitos brilharão como estrelas para sempre".
Este exercício deve, portanto, ser feito com alegria, como nos exorta São Paulo, dizendo: 'Deus ama
um doador alegre'" (23-11-1623).
Reflexão: Calasanz escreve a um colega professor que se entristeceu com algum problema pessoal
que afetou seu trato com seus alunos. Ele o encoraja a colocar sua mente e seu coração em Deus,
de onde vem a verdadeira alegria. Às vezes nós também estamos tristes e amargurados por causa

de algo que nos aconteceu. O exemplo de nosso Pai Calasanz nos ajuda a superar a tristeza amando
a Deus e a nossos irmãos e irmãs.
Oração: Senhor, nosso Deus, que enriqueceu São José Calasanz com caridade e paciência, para
que ele pudesse dedicar-se incansavelmente à formação humana e cristã das crianças, concede-nos,
rezamos, imitar em seu serviço à verdade aquela que hoje veneramos como mestre de sabedoria.
Através de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.

Oitavo dia: PATIÊNCIA

"Você precisa de paciência no sofrimento para fazer a vontade de Deus e assim obter o
prometido" (Heb 10,36).
Texto de Calasanz: Para que uma embarcação seja digna de ser apresentada a qualquer lorde, é
necessário primeiro que o metal seja bem batido. O mesmo se aplica ao serviço de Deus: é necessário
suportar tudo pacientemente e devolver o bem ao mal com toda caridade e mansidão, para que o
próximo seja edificado. (Calasanz 22-9-1621)
Reflexão: Como educador, São José Calasanz teve que aprender a ser muito paciente com seus
alunos. Ele suportou problemas, calúnias e perseguições de pessoas próximas a ele. No entanto, ele
suportou tudo isso com paciência e sem protestar. Essa é uma das razões pelas quais o Papa Pio XII
o chamou de "o Trabalho do Novo Pacto". Pensemos nos momentos de nossas vidas em que
precisamos ser pacientes: em casa, na escola, conosco mesmos e aprendamos com Calasanz e Jesus
de Nazaré.
Oração: Senhor, nosso Deus, que enriqueceu São José Calasanz com caridade e paciência, para
que ele pudesse dedicar-se incansavelmente à formação humana e cristã das crianças, concede-nos,
rezamos, imitar em seu serviço à verdade aquele que hoje veneramos como mestre de sabedoria.
Através de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.

Nono dia: BONDADE

Pois o servo do Senhor não deve ser polêmico, mas gentil com todos, capaz de ensinar,
sofredor, e com gentileza corrigindo aqueles que se opõem a ele, caso Deus possa concederlhes o arrependimento e conhecer a verdade (Tim 2, 24-25).
Texto de Calasanz: Exorto-o a ser gentil com todos e a tentar encorajar todos à santa observância
com mansidão e paciência paterna, para que esqueçam essa opinião e o amem como um Pai e não
como um juiz severo (Calasanz 1641).
Reflexão: A gentileza é uma virtude indispensável para todos; especialmente para aqueles que têm
alguma responsabilidade de direção e para os professores que lidam frequentemente com os alunos.
Com o amor de um pai, o professor desperta em seus alunos o interesse em aprender cartas e
piedade.
Oração: Senhor, nosso Deus, que enriqueceu São José Calasanz com caridade e paciência, para
que ele pudesse dedicar-se incansavelmente à formação humana e cristã das crianças, concede-nos,
rezamos, imitar em seu serviço à verdade aquela que veneramos hoje como mestre de sabedoria.
Através de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.

