
Oração

Deus Pai misericordioso, que concedestes ao Bem-
-aventurado Álvaro, Bispo, a graça de ser, com a ajuda 
de Santa Maria, Pastor exemplar no serviço à Igreja e 
fidelíssimo filho e sucessor de S. Josemaria, Fundador 
do Opus Dei, fazei com que eu também saiba corres-
ponder com fidelidade às exigências da vocação cristã, 
convertendo todos os momentos e circunstâncias da mi-
nha vida em ocasião de Vos amar e de servir o Reino de 
Jesus Cristo. Dignai-Vos canonizar o Bem-aventurado 
Álvaro, e concedei-me por sua intercessão o favor que 
Vos peço... (peça‑se). Ámen.

Pai nosso, Ave Maria, Glória.

Bem-aventurado Álvaro del Portillo
Bispo e Prelado do Opus Dei



O Bem-aventurado Álvaro del Portillo nasceu em Madrid 
(Espanha) no dia 11 de março de 1914, no seio de uma 
família numerosa, de profunda tradição cristã. Formou-se em 
Engenharia Civil e fez os doutoramentos em Engenharia Civil, 
em Letras (História) e em Direito Canónico.
Em 1935 ingressou no Opus Dei. Viveu com plena fidelidade 
a vocação cristã, no seu trabalho profissional e nas tarefas do 
dia-a-dia, e aproximou de Deus muitos colegas de estudo e de 
trabalho e muitas outras pessoas.
Ordenado padre em 1944, dedicou-se inteiramente ao seu 
ministério pastoral. Foi viver para Roma em 1946. Também 
serviu a Igreja na dedicação aos variados encargos que 
recebeu da Santa Sé, especialmente no Concílio Vaticano II. 
A 15 de setembro de 1975 foi designado primeiro sucessor 
de S. Josemaria.
A 28 de novembro de 1982, ao erigir o Opus Dei em Prelatura 
pessoal, composta por fiéis leigos e sacerdotes seculares, o 
Santo Padre João Paulo II nomeou-o primeiro Prelado desta 
circunscrição eclesiástica e em 1991 conferiu-lhe a ordenação 
episcopal. O seu governo caracterizou-se pela profunda 
comunhão com o Papa e os outros Bispos, uma fidelidade 
completa ao Fundador e à sua mensagem, num empenho 
pastoral incansável.
Deus Nosso Senhor chamou a Si este servo bom e fiel na 
madrugada do dia 23 de março de 1994, poucas horas depois 
de regressar de uma peregrinação à Terra Santa, onde tinha 
seguido com piedade os passos de Jesus na terra. No mesmo 
dia, S. João Paulo II foi rezar junto dos seus restos mortais, 
que repousam na cripta da igreja prelatícia de Santa Maria da 
Paz – viale Bruno Buozzi, 75, Roma.
Foi beatificado no dia 27 de setembro de 2014.

Mais informações em www.alvarodelportillo.org

Pede-se a quem obtiver graças por intercessão do Bem-aventu-
rado Álvaro del Portillo o favor de as comunicar a:
Prelatura do Opus Dei, Departamento para as Causas dos Santos
Rua Esquerda, 54 – 1600-447 Lisboa.
Com aprovação eclesiástica


