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Este livro é o 12 volume da edic;ao crítica das Obras de S. Josemaría Escrivá.
Trata da sua formac;ao sacerdotal no Seminário de S. Francisco de Paula, em
Saragoc;a. É importantíssimo para o conhecimento da personalidade <leste Santo. Depois de urna boa apresentac;ao de
D. Echevarría e urna breve introduc;ao,
na 1ª parte fala da vocac;ao divina de
Josemaría para o sacerdócio e de sua
vinda de Logroño para aquele Seminário. Na 2ª parte descreve o mesmo Seminário, desde a sua inaugurac;ao, em
Outubro de 1886 até a sua extinc;ao em
1951. É urna descric;ao muito minuciosa
do edifício, dos alunos, dos cursos nele
frequentados, da vida de piedade, da
disciplina, do pessoal dirigente, etc, que
completa comos documentos publicados em apendice (pp. 255-320).
A 3ª parte é dedicada a Josemaría
Escrivá, como aluno que foi, de 1920 a
1922; como aluno e Superior (Inspector) ajudante do Reitor (1922-1925).
Trata ainda da sua actividade
académica e universitária, da ordenac;ao e de acontecimentos familiares.
Acompanha a narrac;ao da vida do Seminário com os acontecimentos políticos acorridos em Saragoc;a naquele
tempo, entre os quais está o assassinato do Governador e do Cardeal Arcebispo daquela cidade, Soldevila, em
4-6-1923.
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É muito importante o n 2 7 das pp.
152-159, porque explica os sofrimentos
<leste Santo perante as dúvidas do Reitor do Seminário sobre a sua vocac;ao,
por defeituosa informac;ao de um superior do mesmo. O Reitor, depois de
desfazer as suas dúvidas, nomeou-o
Inspector do Seminário e seu íntimo colaborador, fazendo-lhe os maiores elogios (p. 159).
No cap. VI narra a actividade
académica e universitária do biografado. Em quase todas as cadeiras obteve
a máxima classificac;ao ( «Meritissimus»), e nas outras a de Benemeritus
(147). Todos os condiscípulos e pessoas que com ele lidaram fazem os maiores encómios as suas virtudes (321373).
Seguem-se as fontes manuscritas e impressas, urna série de fotografias sobre
S. Josemaría e lugares relacionados com
ele; dados cronológicos de Maio de 1922
a 1925; regulamento e fundac;ao do Seminário de S. Francisco de Paula; livro
das actas das sessoes da Associac;ao do
Sagrado Corac;ao de Jesus; livro das cantas do mesmo Seminário; testemunhos
sobre a santidade de Josemaría Escrivá;
dados relativos a expediente de ordens;
informac;oes mensais do Josemaría como
Inspector; plantas do Seminário; índice
de nomes e índice geral.
O autor fez um estudo exaustivo, muito bem documentado e imparcial sobre
o Santo Fundador do «Opus Dei». A edic;ao é perfeita. A leitura des te estudo ilustra a inteligencia e edifica a alma, que é
forc;ada a bendizer a Divina Providencia
nos seus Santos.
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