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Homilia de Mons. Vicente Ancona Lopez na Missa de Ação de graças pe-

la Beatificação de Dom Álvaro del Portillo 

 

Catedral da Sé, São Paulo, 22/11/14 

  

Na manhã de hoje estamos revivendo a imensa alegria do último 27/09, dia em 

que Dom Álvaro foi beatificado. Revivemos aquele júbilo espiritual que invadiu os nos-

sos corações, tanto dos que estávamos lá em Madrid como dos que acompanharam pe-

la TV. 

Dom Álvaro encarnou com sua vida o evangelho de hoje. Realmente como diz a 

oração do Bem-aventurado Álvaro, foi um pastor exemplar ao serviço da Igreja.  

Como tantos bispos santos ao longo da história, Dom Álvaro foi exemplar como 

homem de oração e de penitência e irradiava a presença de Jesus Cristo com sua cari-

dade e humildade também com sua fortaleza, laboriosidade, garra apostólica e alegria. 

Infundia ao seu redor imensa paz! 

 

Amou e serviu à Igreja e ao Papa também diretamente porque trabalhou com 

abnegação na Cúria Romana durante mais de 40 anos, colaborando com os papas Pio 

XII, João 23, Paulo VI e João Paulo II. Característica marcante de Dom Álvaro era a ca-

pacidade de fazer amigos e tornou-se amigo íntimo de São João Paulo II.  

 

  Ao mesmo tempo, como fidelíssimo filho e sucessor de São Josemaria foi o bom 

pastor que dá a vida por suas ovelhas, por nós, seus fiéis do Opus Dei. Tanto naqueles 

40 anos em que esteve ao lado de São Josemaria como braço direito e interlocutor para 

ajudá-lo a levar a Obra para frente, como depois nos outros quase 20 anos como Padre 

e Prelado da Obra, foi heroico na sua generosidade e abnegação alegre, dando a vida 

por nós dia após dia. 

   

Nós ouvíamos a sua voz e o seguíamos e Dom Álvaro  nos conduziu a bons 

pastos. Fidelíssimo filho transmitiu-nos com suas palavras e com seu exemplo a vida 

luminosa de São Josemaria e o espírito da Obra em toda a sua integridade. 

 

Também se cumpriram em Dom Álvaro essas outras palavras do evangelho de 

hoje:Tenho ainda outras ovelhas, que não são deste redil; também a essas devo con-
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duzir, e elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só Pastor». Nos 

anos em que Dom Álvaro foi o Padre impulsionou a expansão da Obra por mais de 20 

países.  

No dia 27/09 vivemos lá em Madrid, pelas circunstâncias da celebração, uma li-

turgia muito especial. Éramos ali, ao lado do cardeal Amato representante do Papa e de 

D. Javier o Prelado da Obra, umas 200.000 pessoas, cardeais bispos, sacerdotes e lei-

gos de uns 80 países. A Santa Missa abriu-se com uma carinhosa e longa mensagem 

do Santo Padre, cheia de afeto pela Obra. E sentíamos a união com milhões de pesso-

as que no mundo inteiro assistiam e participavam pela TV. Tocava-se a catolicidade e a 

universalidade da Obra e da Igreja.  

 A Santa Missa tem sempre uma força incomensurável porque é Jesus quem ce-

lebra através do sacerdote e sobre o altar, como acontecerá hoje aqui nessa Catedral, 

tornam-se presentes a Morte e Ressurreição de Cristo, o mistério da nossa Redenção. 

Mas podemos dizer, evocando aquelas páginas do Apocalipse em que se des-

creve a liturgia do Céu, quando o Cordeiro aparece no trono adorado por miríades de 

anjos e de homens, que aquela Santa Missa de Madrid, teve sabor celestial.  O Padre 

nos havia encarecido que nos preparássemos muito bem e houve um esforço de oração 

por parte de todas e de todos para preparar-nos interiormente.  

A piedade e unção dos concelebrantes, o rigor da liturgia muito cuidada e sóbria, 

a beleza dos cantos litúrgicos, o fato de que éramos ali pessoas de tantos países e mi-

lhões no mundo inteiro seguindo aquela cerimônia formando um só coração, a impres-

sionante comunhão – quando 1200 sacerdotes repartiram 150.000 comunhões, com 

enorme devoção e recolhimento-, 80 confessionários, com filas de fiéis que queriam re-

ceber a graça do sacramento da Penitência, todos empenhados em dar a máxima Gló-

ria à Santíssima Trindade.  

Tudo isso nos fez apalpar o mistério da unidade, santidade e sublimidade da 

Igreja Católica. Ao mesmo tempo, sentimos vivamente a paternidade e a intercessão 

amorosa desses dois gigantes, São Josemaria e Dom Álvaro, junto de nós.  Ao concluir-

se a Santa Missa trocávamos abraços eufóricos, porque Dom Álvaro já é Bem-

aventurado. 

 

 Por tudo isso hoje agradecemos! E podemos fazê-lo com palavras da mensa-

gem do Santo Padre para aquela ocasião.  
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Na carta que escreveu dirigida ao Prelado da Obra e a todos nós o Papa reco-

mendou-nos que repetíssemos a jaculatória de Dom Álvaro: Gracias. Perdón. Ayuda-me 

más: Obrigado. Perdão. Ajude-me mais.   

 A modo de conclusão gostaria de ler um breve trecho dessa mensagem do San-

to Padre que pode condensar hoje o nosso agradecimento a Deus e a Dom Álvaro: 

   

“Em primeiro lugar, obrigado. É a reação imediata e espontânea que a alma sente pe-

rante a bondade de Deus. (...)  Álvaro del Portillo era consciente dos muitos dons que 

Deus lhe concedeu, e dava graças a Deus por essa manifestação de amor paterno. Mas 

não ficou nisso; o reconhecimento do amor do Senhor despertou no seu coração dese-

jos de segui-lo com maior entrega e generosidade, e de viver uma vida de humilde ser-

viço aos demais. Destacava-se especialmente o seu amor à Igreja, esposa de Cristo, à 

qual serviu com um coração despojado de interesses mundanos, longe da discórdia, 

acolhedor para com todos e buscando sempre o lado positivo nos demais, o que une, o 

que constrói. Nunca uma queixa ou crítica, nem sequer nos momentos especialmente 

difíceis, quando, como aprendeu de São Josemaria, respondia sempre com a oração, o 

perdão, a compreensão, a caridade sincera.” 

 

 Agradecemos muito ao Santo Padre essas palavras e assim terminamos. Obri-

gado Senhor por Dom Álvaro ter sido beatificado. Louvado seja Nosso Senhor Jesus 

Cristo e louvada seja a Santíssima Virgem de quem D. Álvaro era tão devoto.  


