
Neste mesmo dia,
no ano de 1928,
Deus mostrou a

São Josemaria Escrivá o

Opus Dei



O Opus Dei quer
difundir a chamada 
universal à santidade
e o valor santificador
do trabalho cotidiano.

Sim, a santidade
é para todos!

Mas, como?



Conheça agora,
os 5 passos

para santificar
a vida ordinária
com a ajuda de
São Josemaria :

*Os trechos a seguir foram retirados do artigo “5 
passos para santificar o seu cotidiano com a ajuda 
de São Josemaria”, publicado no site Opusdei.org 



1
Ame a realidade das

circunstâncias presentes

“Portanto, deixem-se de sonhos, de 
falsos idealismos, de fantasias, 
disso que costumo chamar de 
mística do oxalá:oxalá não me 

tivesse casado, oxalá não tivesse esta 
profissão... atenham-se, pelo 

contrário, sobriamente, à realidade 
mais material e imediata, que é 

onde o Senhor está”.



2
Descubra aquele

“toque divino” escondido
por trás dos detalhes

“Essa tarefa banal, semelhante à 
realizada por seus colegas de 

trabalho, deve ser para você uma 
oração contínua, com as mesmas 

palavras íntimas e familiares, mas 
a cada dia com uma melodia 

diferente. A vocação cristã consiste 
em transformar em poesia heróica 

a prosa de cada dia”.



3
Busque a unidade de vida
“Nós, os cristãos, não suportamos uma 
vida dupla: mantemos uma unidade de 

vida, simples e forte, em que se 
fundamentam e se compenetram todas 

as nossas ações.
Cristo espera-nos. Vivemos já como 
cidadãos do céu , sendo plenamente 

cidadãos da terra, no meio das 
dificuldades, das injustiças, das 

incompreensões, mas também no meio 
da alegria e da serenidade que nos dá 

saber-nos filhos amados de Deus”



4
Ver Cristo nos outros

Nossa vida diária é essencialmente 
uma vida de relacionamentos, família, 

amigos, trabalho. Fontes de alegrias 
como de tensões inevitáveis. Para São 

Josemaria, o segredo é saber 
“reconhecer nos nossos irmãos o Cristo 
que vem ao nosso encontro”. “Nenhuma 
pessoa é um verso solto: fazemos todos 
parte de um mesmo poema divino, que 
Deus escreve com o concurso da nossa 

liberdade”, escreveu.



5
Fazer tudo por amor

“Tudo o que você faz por amor adquire 
beleza, grandeza”. Este é, sem dúvida, o 

resumo da espiritualidade de São 
Josemaria. Não se trata de tentar 
fazer grandes coisas, esperando 

circunstâncias extraordinárias para se 
comportar heroicamente. Se trata 

muito mais de se apegar humildemente 
ao pequeno dever de cada momento, 
colocando todo o seu amor e toda a 

perfeição humana naquilo que somos 
capazes de fazer naquele momento.


