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D. Álvaro del Portillo nasceu em Madrid (Espanha), no dia 
11 de março de 1914. Era Engenheiro Civil, com doutoramentos 
em Filosofia e em Direito Canónico. Em 1935 ingressou no 
Opus Dei. Bem cedo, colaborou com o Fundador, S. Josemaria 
Escrivá de Balaguer. Em 25 de junho de 1944 foi ordenado 
sacerdote e, dois anos depois, fixou residência em Roma. Além 
de trabalhar com S. Josemaria, serviu a Igreja nos encargos que 
a Santa Sé lhe confiou, como Consultor de vários Dicastérios da 
Cúria Romana e, de modo especial, através da sua participação 
ativa nos trabalhos do Concílio Vaticano II. Em 1975, depois 
do falecimento de S. Josemaria, foi eleito para lhe suceder no 
governo do Opus Dei. A 6 de janeiro de 1991 o Santo Padre João 
Paulo II conferiu-lhe a ordenação episcopal. O governo pastoral 
do Servo de Deus caracterizou-se pela fidelidade ao espírito 
do Fundador e pelo empenho em estender por todo o mundo 
o apostolado da Prelatura e a mensagem do chamamento a 
santificar-se nos afazeres do dia-a-dia. Na madrugada do dia 
23 de março de 1994, poucas horas depois de regressar de uma 
peregrinação à Terra Santa, o Senhor levou para junto de Si este 
servo bom e fiel. Nesse mesmo dia, o Beato João Paulo II foi 
rezar junto dos seus restos mortais, que repousam agora na 
cripta da igreja prelatícia de Santa Maria da Paz, em Roma. 

Paulo VI com D. Álvaro del Portillo.

Em 24 de janeiro [de 1964] D. Ál-
varo tem oportunidade de se encon-
trar novamente com Paulo VI por 
outro motivo: para acompanhar o 
Fundador, que vai abrir a sua alma 
ao «Vice-Cristo», como este gosta 
de chamar ao Santo Padre. Como 
sempre fizera, como sempre abrira a 
sua alma com a maior simplicidade 
e confiança aos bispos, com maior 
confiança o faz S. Josemaria agora 
ao Pai comum, que o compreende.

É nessa ocasião que se dá aquele 
diálogo encantador de Paulo VI com 
D. Álvaro, conhecidos de há tantos 
anos! – «D. Álvaro, fiz-me velho!» –, 
diz-lhe o Pontífice. – «Não, Santida-
de. Fez-se Pedro!».

(Hugo de Azevedo, Missão Cumprida: 
biografia de Álvaro del Portillo, Diel, 
2008, p. 217).
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No dia 28 de junho de 2012, Bento XVI de-
clarou que D. Álvaro del Portillo, Bispo, Prelado 
da Prelatura da Santa Cruz e Opus Dei, viveu 
heroicamente as virtudes teologais (a fé, a 
esperança e a caridade, com Deus e com o 
próximo), as virtudes cardeais (a prudência, a 
justiça, a fortaleza e a temperança) e as outras 
virtudes associadas.

Ao receber a notícia, o atual Prelado do 
Opus Dei, D. Javier Echevarría, dirigiu aos fiéis 
do Opus Dei uma carta a transmitir-lhes a de-
cisão do Papa: D. Álvaro tinha recebido o título 
de «Venerável», embora ainda não se lhe deva 
prestar culto público. A próxima fase do proces-
so de beatificação vai examinar o caráter mila-
groso de uma cura atribuída à sua intercessão.

Esta declaração pontifícia reforça-nos na 
nossa devoção privada ao Venerável Servo 
de Deus Álvaro del Portillo, pedindo-lhe que 
interceda por nós e nos obtenha a graça de 
responder com fidelidade às exigências da vo-
cação cristã, convertendo todos os momentos 
e circunstâncias da nossa vida em ocasião de 
amar Deus e servir a Igreja.

DITORIAlE

Encerramento e selagem das caixas com a documen-
tação do Processo.

26 de junho de 2008: O Cardeal Camillo Ruini, Vigário do 
Papa para a cidade de Roma, com D. Javier Echevarría 
na cerimónia de encerramento da investigação levada a 
cabo pelo Tribunal do Vicariato de Roma.

7 de agosto: o Prelado do Opus Dei, D. Javier Echevarría, 
assina o decreto de encerramento da fase instrutória 
levada a cabo pelo Tribunal da Prelatura.

Cerimónia na Aula Magna João Paulo II, na Universidade 
Pontifícia da Santa Cruz.
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Vir fidelis multum laudabitur (Prov 28,20). Estas 
palavras da Sagrada Escritura manifestam a 
virtude mais característica do Bispo Álvaro del 
Portillo: a fidelidade. Em primeiro lugar, fide-
lidade indiscutível a Deus, no cumprimento 
pronto e generoso da sua vontade; fidelidade 
à Igreja e ao Papa; fidelidade ao sacerdócio; fi-
delidade à vocação cristã em cada instante e 
em cada circunstância da vida.
«A fidelidade no tempo é o nome do amor», 
disse o Papa Bento XVI (Homilia em Fátima, 12-
V-2010). O Servo de Deus foi exemplo de cari-
dade e de fidelidade para todos os cristãos. Ele 
encarnou duma forma integral e exemplar, sem 
resquícios, nem exceções o espírito do Opus 
Dei, que chama o cristão a procurar a plenitude 
do amor de Deus e do próximo através da santi-
ficação das ocupações ordinárias, com as quais 
está entretecido cada um dos nossos dias.
«Santificar o trabalho; santificar-se no trabalho; 
santificar os outros com o trabalho»: pode-se 

dizer que esta é a descrição mais pertinente 
da intensíssima atividade desenvolvida pelo 
Servo de Deus, primeiro como engenheiro, 
depois no ministério sacerdotal e, por fim, 
como Bispo. Em cada atividade empregava as 
próprias energias animado pela consciência 
de que aquele era o âmbito preciso em que, 
naquele momento, devia colaborar na missão 
salvífica da Igreja.
O Servo de Deus nasceu em Madrid no dia 11 
de março de 1914, no seio dum lar cristão, sen-
do o terceiro filho de oito irmãos. Doutorou-se 
em engenharia civil, em história e em direito 
canónico. No ano 1935, com 21 anos, entrou 
no Opus Dei. Bem cedo São Josemaria desco-
briu nele o colaborador de mais valia. No dia 
25 de junho de 1944 foi ordenado sacerdote; 
desde então dedicou-se generosamente ao 
cumprimento do ministério. No próprio dia 
da sua ordenação o Fundador do Opus Dei 
escolheu-o como seu confessor pessoal. Em 

DECRETO SOBRE AS VIRTUDES

CONGREGAÇÃO DAS CAUSAS DOS SANTOS

ROMANA
e PRELATURA PESSOAL da SANTA CRUZ e OPUS DEI

BEATIFICAÇÃO e CANONIZAÇÃO
do servo de deus 

ÁLVARO DEL PORTILLO Y DIEZ DE SOLLANO

Bispo titular de Vita 
Prelado da Prelatura pessoal da Santa Cruz e Opus Dei

(1914 - 1994)
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1946 estabeleceu-se em Roma para ajudar 
São Josemaria no governo e na expansão do 
Opus Dei. Foi Secretário-Geral (1939-1946 e 
1956-1975); Conselheiro para a Itália (1948-
1951); Procurador Geral (1946-1956); Reitor do 
Colégio Romano da Santa Cruz (1948-1954).
Empenhou-se também no desenvolvimento 
dos variadíssimos encargos recebidos da San-
ta Sé: durante o Concílio Ecuménico Vaticano 
II foi Secretário da Comissão De disciplina cleri 
et populi christiani, que redigiu o decreto Pres-
byterorum Ordinis; além disso foi Perito das 
Comissões De Episcopis et diœcesium regimine 
e De religiosis. Depois foi Consultor da Sagra-
da Congregação do Concílio, Qualificador da 
Suprema Congregação do Santo Ofício e Con-
sultor da Pontifícia Comissão para a revisão 
do Código de Direito Canónico; além disso, 
foi Juiz do Tribunal para as causas que são da 
competência da Congregação da Doutrina da 
Fé e Consultor dessa mesma Congregação. Foi 
também Secretário da Comissão para os Insti-
tutos Seculares, dentro da Sagrada Congrega-
ção dos Religiosos; Consultor da Congregação 
do Clero, Consultor do Pontifício Conselho das 
Comunicações Sociais e Consultor da Congre-
gação das Causas dos Santos.
No dia 15 de setembro de 1975 foi eleito como 
primeiro sucessor de São Josemaria no gover-
no do Opus Dei. O seu programa de governo 
teve como ponto central a continuidade na 
aplicação dos ensinamentos do Fundador, 
e dedicou-se generosamente a levar a bom 
porto aquilo que constituía um dos objetivos 
especificamente preparados por São Josema-
ria: a obtenção de uma configuração canónica 
adequada ao carisma fundacional do Opus 
Dei. Essa meta foi alcançada no dia 28 de no-
vembro de 1982, quando o Beato João Paulo 
II erigiu o Opus Dei em Prelatura pessoal e no-
meou Álvaro del Portillo como Prelado. No dia 
6 de janeiro de 1991 o Servo de Deus recebeu 
do Papa a ordenação episcopal. Na madruga-
da do dia 23 de março de 1994, poucas horas 
depois de voltar de uma peregrinação à Terra 

Santa, o Senhor chamou-o a Si. Nesse mesmo 
dia o Beato João Paulo II foi rezar diante dos 
restos mortais do Servo de Deus e, depois de 
se ter recolhido silenciosamente em oração, 
recitou em voz alta a Salve Regina.
A atividade de Álvaro del Portillo no governo 
do Opus Dei foi caracterizada também por um 
zelo pastoral dirigido à dilatação dos apostola-
dos dos fiéis da Prelatura ao serviço da Igreja: 
nos 19 anos em que guiou a Obra, esta abriu 
centros estáveis em 20 novos países.
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As numerosas viagens que realizou em Países 
em que o Opus Dei já estava presente, com o 
fim de encorajar os fiéis da Prelatura e tantos 
outros cristãos de qualquer condição no seu 
empenho de vida espiritual e de apostolado, 
são expressão da sua solicitude pastoral. Ao 
promover esse impulso de evangelização, ele 
fez que a atividade apostólica da Prelatura se 
desenvolvesse de tal forma que estivesse sem-
pre ao serviço das diversas Igrejas particulares. 
À sua solicitude pela formação doutrinal dos 
sacerdotes se deve a criação da Pontifícia Uni-
versidade da Santa Cruz, em Roma, que era um 
projeto já pensado por São Josemaria. Foram 
objeto de grande apreço as suas obras jurídi-
cas, teológicas e de espiritualidade que escre-
veu sobre o sacerdócio e o laicado, tais como: 
Fiéis e leigos na Igreja, Consagração e missão 
do sacerdote, Uma vida para Deus: reflexões em 
torno à figura de Josemaria Escrivá de Balaguer, 
Entrevista sobre o Fundador do Opus Dei.
O Servo de Deus fundou a sua própria dedica-
ção ao cumprimento da missão recebida num 
profundo sentido da filiação divina, que o leva-
va a procurar a identificação com Cristo num 
confiado abandono à vontade do Pai, cheio 
de amor pelo Espírito Santo, constantemente 

imerso na oração, fortificado pela Eucaristia e 
por uma terna devoção a Nossa Senhora.
Deu prova de heroísmo particularmente ao 
enfrentar as doenças – nas quais via a Cruz de 
Cristo –, a prisão temporária, no período da 
perseguição religiosa em Espanha (1936-1939) 
e os ataques que teve de sofrer devido à sua 
fidelidade à Igreja. Era homem de profunda 
bondade e afabilidade, capaz de transmitir paz 
e serenidade aos outros. Ninguém recorda um 
gesto menos cortês da sua parte, nem o mais 
pequeno movimento de impaciência diante 
das contrariedades, nem uma única palavra 
de crítica ou de protesto por alguma dificulda-
de: ele tinha aprendido do Senhor a perdoar, 
a rezar pelos perseguidores, a abrir sacerdo-
talmente os braços, acolhendo a todos com o 
sorriso e com a grande clemência cristã.
O seu amor à Igreja manifestava-se na total co-
munhão com o Romano Pontífice e os Bispos: 
foi sempre filho fidelíssimo do Sucessor de Pe-
dro, dando provas duma adesão indiscutível à 
sua pessoa e ao seu magistério. A vivíssima so-
licitude pelos fiéis do Opus Dei, a humildade, a 
prudência e a fortaleza, a alegria e a simplicida-
de, o esquecimento de si próprio e o ardente 
desejo de conquistar almas para Cristo – espe-

Encerramento da fase introdutória do Tribunal do Vicariato de Roma, no Palácio de Latrão – 26 de junho de 2008.
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lhado também no seu lema episcopal: Regnare 
Christum volumus! – são aspetos que se inte-
gram na composição do seu retrato de Pastor.
A fama de santidade do Servo de Deus, já am-
plamente difundida em vida, conheceu uma 
extensão universal depois da sua morte. Sobre 
a vida, as virtudes e a fama de santidade do 
Servo de Deus foram realizados – entre 2004 
e 2008 – dois processos æque principales no 
Tribunal do Vicariato de Roma e no Tribunal da 
Prelatura, além de 8 processos rogatoriais em 
dioceses da Europa, da América setentrional e 
meridional e da Austrália. O Congresso peculiar 
dos Consultores Teólogos, realizado no dia 10 
de fevereiro de 2012, deu uma resposta positiva 
unânime à questão relativa à fama de santida-
de e ao exercício heroico das virtudes por par-
te do Servo de Deus. Nesse mesmo sentido se 
pronunciaram os Emin.mos e Ex.mos Membros 
da Congregação das Causas dos Santos, reuni-
dos em sessão ordinária no dia 5 de junho de 
2012, tendo então desempenhado as funções 
de relator da Causa o Emin.mo Senhor Cardeal 
António Canizares e eu, Cardeal Ângelo Amato, 
as funções de presidência.
Uma vez apresentada uma relação minuciosa 
de todas estas fases ao Sumo Pontífice Bento 

XVI por parte do subscrito Cardeal Prefeito, o 
Santo Padre, acolhendo e ratificando os votos 
da Congregação das Causas dos Santos, na 
data hodierna declarou solenemente: Consta-
taram-se as virtudes teologais da Fé, Esperança e 
Caridade, tanto em relação a Deus como em re-
lação ao próximo, além das virtudes cardeais da 
Prudência, Justiça, Temperança e Fortaleza, com 
as outras anexas, em grau heroico, bem como a 
fama de santidade do Servo de Deus Álvaro del 
Portillo y Diez de Sollano, Bispo titular de Vita, 
Prelado da Prelatura pessoal da Santa Cruz e 
Opus Dei, no caso e para o efeito de que se trata.
O Santo Padre deu mandato de publicar este 
Decreto e de o transcrever nas Atas da Con-
gregação das Causas dos Santos.
Dado em Roma no dia 28 do mês de junho do 
ano do Senhor 2012.

Angelus Card. AmAto, S.D.B.
Prefeito

L. + S.
mArcellus BArtolucci

Arcebispo titular de Bevagna
Secretário

A fase introdutória do Tribunal do Vicariato de Roma, no Palácio de Latrão – 26 de junho de 2008.
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sido a parte que me deu mais trabalho de 
investigação.

– Qual a perspectiva nova desta biografia?

– A figura do Venerável Álvaro del Portillo 
era bem conhecida por vários motivos e 
por ter sido retratado num magnífico perfil 
de Salvador Bernal, mas parecia-me que 
nos faltava uma biografia cronológica, que 
situasse a sua vida no tempo. Encadeados 
os episódios nessa ordem, torna-se mais fácil 
entender o ritmo de vida e os desafios que 
enfrentou.

– Em «Missão Cumprida» não faltam várias 
recordações pessoais…

– Realmente guardo bastantes, porque, 
graças a Deus, conheci e tive muitas ocasiões 
de conviver com D. Álvaro del Portillo, tanto 
em Roma como em Portugal, desde os anos 
cinquenta aos noventa.

– Foi-lhe difícil reunir toda a informação 
necessária para escrever este livro?

– Já havia muita bibliografia sobre D. Álvaro. 
Talvez o período do Concílio Vaticano II tenha 

MISSãO CuMPrIDA

O processo de canonização de D. Álvaro del Portillo deu ultimamente um passo importante, a 
Congregação para as Causas dos Santos publicou, por indicação do Papa Bento XVI, o Decreto em 
que se reconhecem as suas virtudes heróicas, recebendo assim o título de Venerável. Entretanto, 
a juntar a «recordando D. Álvaro del Portillo» (Salvador Bernal, 1996), que teve edições em 
espanhol, italiano, inglês, francês e português, saíram recentemente duas novas biografias: 
«Missão Cumprida», de Hugo de Azevedo, primeiro em português (2008) e agora também em 
italiano e em espanhol, e «Álvaro del Portillo», de Javier Medina, em espanhol (2012).
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– E qual a relação deste livro «Missão Cumpri-
da» com a biografia que escreveu há anos sobre 
S. Josemaria?

– Alguém me disse que «Missão Cumprida» 
era, ao fim e ao cabo, outra biografia de S. Jo-
semaria.  Achei graça porque, efectivamente, 
o livro refere-se constantemente ao Fundador: 
D. Álvaro «não fez mais nada» senão seguir o 
espírito do Opus Dei, trabalhar ao lado do Fun-
dador, cumprir o que este deixou escrito sobre 
a Obra, ajudar-nos a tê-lo sempre presente.

– Há, portanto, nele uma certa dependência da 
personalidade do Fundador?

– Todos dependemos uns dos outros, mas 
cada um é ele próprio, como S. Josemaria 
repetia – e exigia! – aos seus filhos. Por cima do 
denominador comum, que é o espírito do Opus 
Dei, deve haver numeradores muito diferentes. 
«Viva a liberdade!», gostava de dizer.

(De uma entrevista a Mons. Hugo de Azevedo 
publicada no número de setembro de 2012 da 
revista «Mundo Cristiano»).

O imenso esforço desenvolvido por 
D. Álvaro [nos trabalhos do Concílio] 
é largamente compensado com a 
imensa alegria de ver promulgada no 
dia 21 [de novembro de 1964] a grande 
Constituição Lumen gentium. O que fora 
considerado «heresia» do Opus Dei – o 
chamamento universal à santidade, a igual 
santidade, e ao apostolado, com igual 
responsabilidade, dos baptizados, sem 
excepção – era declarado e promulgado 
solenemente pela Santa Igreja! Bendito 
seja Deus! «Torna-se (...) bem claro a todos 
que cada um dos fiéis, seja qual for o seu 
estado ou classe, é chamado à plenitude 
da vida cristã e à perfeição da caridade» 
(Concílio Vaticano II, Lumen gentium, nº 
40). «Uma única e mesma santidade é 
cultivada por todos aqueles que, nos 
vários géneros de vida e nas diferentes 
profissões, são guiados pelo Espírito de 
Deus... Aqueles que vivem entregues a 
trabalhos, muitas vezes duros, busquem 
a perfeição própria nesses trabalhos 
humanos (...) esforcem-se, através de 
uma caridade activa, por imitar Cristo, 
que praticou, com as suas mãos, o 
trabalho» (nº 41). «Assim, todos os fiéis 
são convidados à santidade e obrigados 
a tender à perfeição do seu estado» (nº 
42). Documento precioso, sobretudo por 
uma profunda e renovada eclesiologia, à 
luz da qual se iluminava poderosamente 
a missão de todos os fiéis na Igreja e no 
mundo, e rematando com a mais extensa 
exposição magisterial, na história dos 
Concílios, do culto e devoção devidos a 
Maria!

(Hugo de Azevedo, Missão Cumprida: 
biografia de Álvaro del Portillo, Diel, 2008, 
p. 217).

Mons. Hugo de Azevedo é o autor de Missão Cumprida.
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O Papa João XXIII foi eleito em outubro de 
1958. Pouco depois, anunciou a convoca-
ção de um concílio ecuménico e poucos 
meses depois João XXIII recebia o Pe. Álva-
ro: começava uma nova etapa de trabalho, 
no Vaticano, nomeado para várias comissões 
antepreparatórias do Concílio. A partir desse 

momento, e de forma mais intensa à medida 
que o início da grande Assembleia ecuméni-
ca se aproximava, a dedicação do Servo de 
Deus aos diversos encargos na Santa Sé foi 
aumentando: reuniões, elaboração de «vo-
tos» [assim se chamam, no Concílio, os pare-
ceres], proposta de textos...

No Concílio Vaticano II (1962-1965)

Anos intensos, em que o Pe. Álvaro foi simultaneamente Secretário-
-geral do Opus Dei e Secretário de uma Comissão do Concílio
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Junto a tudo isto, manteve o cargo de Secre-
tário-geral do Opus Dei. É fácil dar-se conta 
de que tinha de aproveitar o tempo ao má-
ximo. Em carta à sua irmã Pilar: «a Santa Sé 
confiou-me uma nova missão, que me tira 
o mais pequeno minuto livre para qualquer 
coisa particular».
Em 1960, João XXIII criou as comissões prepa-
ratórias, para analisarem as propostas e pre-

pararem os documentos que o Concílio iria 
estudar. O Pe. Álvaro foi nomeado membro de 
uma delas.
Os trabalhos preparatórios do Concílio Va-
ticano II decorriam com intensidade cres-
cente, e com eles aumentava o ritmo de 
trabalho do Pe. Álvaro. A sua saúde come-
çou a ressentir-se. Começou finalmente o 
Concílio, presidido por João XXIII, em que 

participaram mais de 
dois mil bispos de todo 
o mundo.
Em dado momento, a 
Comissão Coordenado-
ra do Concílio decidiu 
que se reunissem os três 
esquemas sobre os sa-
cerdotes num único do-
cumento. Como Secre-
tário da Comissão que 
recebeu esse encargo, o 
Servo de Deus lançou-se 
ao trabalho.

Cardeais membros do Conselho da Presidência do Concílio Vaticano II.

O Pe. Álvaro del Portillo com D. Luis Sánchez Moreno, durante o Concílio.
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Depois, a Comissão Coordenadora decidiu 
que afinal o texto tinha de ficar reduzido a 
uma pequena lista de proposições. O Servo de 
Deus recomeçou o trabalho nesse sentido.
Começou a terceira sessão do Concílio Vati-
cano II, em que iam ser discutidas as breves 

proposições dedicadas aos sacerdotes: dos 
17 esquemas iniciais, tinha-se passado a três 
esquemas preparatórios, sintetizados depois 
num único documento e comprimidos, final-
mente, naquelas dez proposições. A reacção 
dos Padres conciliares foi clara: um assunto 
de importância tão capital para a Igreja não 
podia ser despachado assim. Convinha pre-
parar um novo texto, amplo, que abordasse 
todos os aspectos da vida e ministério dos 
sacerdotes, e tinha de estar pronto antes do 
final da terceira sessão.
Todos os membros da Comissão, com o Pe. 
Álvaro à cabeça, fizeram um esforço enorme 
para terminar o trabalho a tempo. Cabia-lhe 
uma tarefa bem difícil, coordenar uma Co-
missão conciliar, formada por personalidades 
de relevo no mundo eclesiástico e teológico. 
Soube ouvir as várias propostas, avaliar os 
pontos positivos, conduzir os estudos, para fi-
nalmente chegar a propostas comuns. Um dia 
antes do final da terceira sessão do Concílio, o 
projecto do Decreto foi entregue.

O Cardeal Ratzinger com D. Álvaro, em 1987. 
O Pe. Joseph Ratzinger e o Pe. Álvaro del Portillo conhe-
ceram-se quando trabalhavam ambos no Concílio.

Procissão na cerimónia inaugural do Concílio Vaticano II (Outubro de 1962).
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Começou a última sessão conciliar, em que se 
discutiu o Decreto acerca dos sacerdotes. Fo-
ram dias intensos para os membros da Comis-
são, porque tinham de receber as sugestões 
dos Padres conciliares, examiná-las e propor 
novas versões dos textos, num prazo muito 
apertado, trabalhando muito para além da 
meia-noite, corrigindo textos, elaborando res-
postas, revendo provas tipográficas...
Todo este esforço teve a sua recompensa 
quando, na última sessão plenária, o Decreto 
Presbyterorum ordinis foi aprovado com 2390 
votos favoráveis, num total de 2394.
No dia seguinte, Paulo VI encerrou o Concílio 
Vaticano II, depois de promulgar 4 Constitui-
ções, 8 Decretos e 4 Declarações. Terminava 
uma etapa de trabalhos e de discussões e 
abria-se outra, carregada de expectativas e 
de sonhos.
Uns dias mais tarde, o Cardeal Ciriaci, Presiden-

te da Comissão conciliar para o clero, escreveu 
uma carta muito especial ao Pe. Álvaro: 
«Reverendíssimo e querido Pe. Álvaro, com a 
aprovação final no dia 7 de dezembro passado, 
encerrou-se do melhor modo, graças a Deus, o 
grande trabalho da nossa Comissão, que con-
seguiu levar a bom porto o seu Decreto, último 
cronologicamente mas não em importância, 
entre os decretos e constituições conciliares. 
Basta ver a votação quase unânime do texto, 
depois de tanta controvérsia, por motivos co-
nhecidos, que passará para a história como 
uma nova confirmação conciliar – e ainda por 
cima com uma votação quase unânime – do 
celibato eclesiástico e da elevada missão do 
sacerdócio.
Sei bem quanto tudo isto se deve ao seu trabalho 
inteligente, persistente e delicado que, respeitan-
do a liberdade de opinião dos outros, manteve o 
caminho da fidelidade aos grandes princípios da 
espiritualidade sacerdotal. Ao falar com o San-
to Padre, vou contar-lhe tudo isto. Entretanto, 
queria fazer-lhe chegar um caloroso aplauso e o 
meu agradecimento mais sentido»1.

Francesc Castells i Puig

1 Carta do Cardeal Ciriaci ao Pe. Álvaro del Portillo, 14-XII-
1965.

S. Josemaria, o Cardeal Franz König e o Pe. Álvaro 
conversam em Roma. O Cardeal König, Arcebispo de 
Viena, teve um papel relevante no Concílio.

O Evangelho preside ao Concílio.
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nha espera. Conseguir que a dona o vendesse 
é que não foi tão fácil, mas rezei e a senhora 
mudou de opinião. Assim, fiquei perto de uma 
igreja e muito perto de uma amiga minha, 
para compensar ter ficado longe de todos os 
vizinhos com quem me dava na casa antiga, 
de estar longe do meu grupo de oração, etc.
Agradeço a Deus e a D. Álvaro porque, como 
em muitas outras vezes, a sua ajuda foi paten-
te. Vou continuar a contar-lhe os meus proje-
tos e a pedir-lhe que, se for vontade de Deus, 
me dê uma mãozinha.

S. S. A. (Colombia)

Conservei a vista

Há 12 anos apareceu-me uma membrana 
neovascular no olho direito. Trataram-na com 
os meios então existentes, quer dizer, quei-
mando a área afetada (paramacular) com laser. 
Em consequência, perdi grande parte da visão 
central nesse olho.
A lesão reapareceu passados poucos meses e 
então submeti-me à «terapia fotodinâmica», 
que estava em fase experimental. Sucessivas 
recidivas exigiram novos tratamentos, ultima-
mente com injeções intravítreas. Em cada uma 
delas fui perdendo visão e atualmente dispo-
nho de um pouco menos de 15 a 20% de vi-
são nesse olho.
No passado dia 2 de abril, sábado, detetei uma 
ligeira sombra acinzentada no olho esquerdo, 
no bom. Na própria segunda-feira fui ao oftal-
mologista, que diagnosticou uma membra-
na neovascular paramacular, que já ocupava 
uma parte importante do quadrante inferior 
esquerdo e eu notava-o significativamente 
mais escuro. Nessa semana não havia vaga 
para a cirurgia e marcou-se para a terça-feira 

uma casa com igreja ao pé

Vendi a casa e tinha necessidade urgente de 
arranjar um novo andar. Pus-me com tantas 
exigências, que percebi que ia ser muito difícil 
conseguir o que queria, mas decidi confiar na 
intercessão de D. Álvaro (...). Na casa anterior ti-
nha dificuldade em assistir todos os dias à Eu-
caristia e, apesar de eu realmente querer, não 
conseguia cumprir esse grande desejo. Por 
isso, o pedido a D. Álvaro incluía esta frase: «D. 
Álvaro, lembre-se de que tem de ser um andar 
com uma igreja perto». Visitei muitos andares, 
mas não consegui encontrar aquilo que me in-
teressava. Um dia, ao visitar uma amiga, cole-
ga de liceu, fiquei a saber que mesmo naquele 
andar havia um apartamento livre. Nesse dia 
nem sequer estava à procura de casa. Aquilo 
era muito melhor do que eu esperava. E a igre-
ja? Mesmo ao dobrar da esquina! Nem acredi-
tava. Não tinha sequer de atravessar uma rua. 
Estou absolutamente certa da intercessão de 
D. Álvaro. Foi por causa dele que fui visitar a 
minha amiga e foi ele que guardou o aparta-
mento desocupado durante oito meses, à mi-
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seguinte, dia 12. Na segunda-feira a mancha 
ocupava todo o quadrante inteiro e não era 
translúcida.
Perante esta evolução desenfreada e com a 
experiência do olho esquerdo, preparei-me 
para viver como pudesse com a visão residu-
al do olho direito, enquanto durasse, e pus-
-me nas mãos de Deus, se Ele quisesse que 
eu O servisse sem ver ou quase sem ver. Um 
amigo deu-me uma estampa de D. Álvaro 
com uma relíquia da sua batina e desde esse 
momento eu e a minha mulher começámos 
uma «novena» a pedir a sua mediação para 
que, se Deus o quisesse, ficasse com alguma 
visão no olho esquerdo ou atrasasse aquela 
evolução.
No dia 12 deram-me a injeção intravítrea e 
comecei a notar uma melhoria a partir do 
dia seguinte, já que, embora com uma visão 
um pouco distorcida no quadrante afetado, a 
mancha tinha desaparecido.
Passados dez dias, momento de máxima ação 
do medicamento, fui à revisão e deviam dar-
-me a segunda injeção (o tratamento mínimo 
é de três injeções). A oftalmologista compro-
vou que, embora a retina ainda estivesse um 
pouco deformada, a hemorragia tinha desa-
parecido, pelo que decidiu esperar mais dez 
dias antes de decidir a segunda injeção. Pas-
sados poucos dias já tinha recuperado a visão 
totalmente, como antes do incidente.
Na segunda revisão, a oftalmologista ficou 
gratamente surpreendida porque a retina es-
tava absolutamente plana, sem cicatrizes da 
membrana e a acuidade visual tinha melho-
rado relativamente à situação anterior. Desis-
tiu de continuar o tratamento e marcou-me 
consulta para dali a um mês. A minha expe-
riência com o olho direito é que uma mem-
brana deste tipo precisa de pelo menos três 
injeções para secar, sem recuperação total da 
visão e com diminuição significativa da acui-
dade visual.
Em resumo, uma lesão extremamente agres-
siva desapareceu totalmente com uma única 
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injeção, a minha retina ficou plana e não há es-
paço entre ela e a coroideia, recuperei 100% o 
que tinha perdido, e inclusivamente mais, pas-
sei da situação anterior, de 0,8 a 1. Agradeço a 
Deus continuamente, porque estou convenci-
do de que, pela mediação de D. Álvaro apoia-
da pela medicina, ofereceu-me muito mais do 
que razoavelmente poderia esperar. A minha 
mulher e eu continuamos a pedir a D. Álvaro 
que consolide esta melhoria, pondo-nos nas 
mãos de Deus para ser o que Ele quiser, num 
olho e no outro.
Passaram 5 meses desde que escrevi os pa-
rágrafos anteriores. A situação é estável em 
ambos os olhos e a visão do olho esquerdo é 
muito boa.

P. C. J. (Espanha)

Arranjou trabalho

Há mais de um ano, a nossa filha M. C., mãe 
de seis filhos, perdeu o emprego, por falência 
da empresa, e a família ficou com dificuldades 
económicas graves e sem perspetiva de ela 
conseguir um novo trabalho.
A hipoteca da casa e os gastos de uma família 
numerosa, criaram uma situação difícil, apesar 
dos esforços do meu genro para complemen-
tar o ordenado com outros serviços. Chegou a 
ser guarda-noturno, além do trabalho normal 
durante o dia.
Nunca lhes faltou a serenidade e a confiança 
total em Deus. Nós também ajudámos. Rezá-
mos muitas novenas a D. Álvaro que sofreu 
muitas «dores de fígado» na vida, por causa 
das preocupações económicas. O favor che-
gou este mês: a minha filha arranjou trabalho 
a tempo parcial, com bom ordenado, ao lado 
de casa, de modo que fica com tempo para a 
sua ocupação primordial de mãe. Melhor que 
isto… Agradecemos tanto, D. Álvaro!

E. S. (Italia)
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pede-se a quem obtiver graças 
por intercessão 
de d. Álvaro del portillo 
o favor de as comunicar 
para a morada acima indicada, 
ou através do e-mail 
info@opusdei.pt
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ORAçãO

Deus Pai misericordioso, 
que concedestes ao vosso servo Álvaro, Bispo, 

a graça de ser Pastor exemplar no serviço à Igreja 
e fidelíssimo filho e sucessor de S. Josemaria, 

Fundador do Opus Dei, 
fazei com que eu saiba também 

corresponder com fidelidade 
às exigências da vocação cristã, 
convertendo todos os momentos 

e circunstâncias da minha vida 
em ocasião de Vos amar 

e de servir o Reino de Jesus Cristo; 
dignai-Vos glorificar o vosso servo Álvaro, 

e concedei-me por sua intercessão 
o favor que Vos peço... 

(peça-se). Ámen.

Pai Nosso, Ave Maria, Glória.
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Em conformidade com os decretos do papa urbano viii, declaramos que em nada se pretende antecipar o juízo 
da autoridade eclesiástica, e que esta oração não tem qualquer finalidade de culto público.

Para mais informação sobre D. Álvaro: 
www.opusdei.org
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