Bem-aventurado Álvaro del Portillo
Bispo e Prelado do Opus Dei
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 São Josemaria, Fundador do Opus Dei: fazei
que eu saiba também corresponder fielmente
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 Cristo. Dignai-vos outorgar a canonização
do Bem-aventurado Álvaro, e concedei-me por
sua intercessão o favor que vos peço...
(peça-se). Amém.
Pai-nosso, Ave-Maria, Glória.

O Bem-aventurado Álvaro del Portillo y Diez de Sollano nasceu
em Madri (Espanha) no dia 11 de março de 1914, numa família
numerosa, de profundas raízes cristãs. Foi Assistente de Obras Públicas e Doutor em Engenharia Civil, e mais tarde doutorou-se em
Filosofia (área de História) e em Direito Canônico.
Em 1935 incorporou-se ao Opus Dei, e viveu sempre com leal
fidelidade a vocação cristã, no seu trabalho e nos seus deveres cotidianos, e aproximou de Deus os seus companheiros de estudo, os
colegas de trabalho e muitas outras almas.
Ordenado sacerdote em 1944, entregou-se generosamente
ao seu ministério pastoral. Em 1946, passou a residir em Roma.
Serviu a Igreja também com a sua dedicação a numerosas incumbências que a Santa Sé lhe confiou, especialmente no Concílio Vaticano II. No dia 15 de setembro de 1975, foi designado primeiro
sucessor de São Josemaria.
Em 28 de novembro de 1982, o Papa João Paulo II, ao erigir o
Opus Dei em Prelazia pessoal, composta por fiéis leigos e sacerdotes seculares, nomeou-o primeiro prelado dessa circunscrição
eclesiástica, e em 1991 conferiu-lhe a ordenação episcopal. Seu
trabalho de governo caracterizou-se por uma profunda comunhão
com o Papa e com os outros bispos, uma fidelidade completa ao
Fundador e à sua mensagem e um zelo pastoral incansável.
Deus chamou à sua presença esse seu servo bom e fiel na madrugada de 23 de março de 1994, poucas horas depois de realizar uma
peregrinação à Terra Santa, onde visitou com piedade os lugares
que Jesus percorreu na terra. Nesse mesmo dia, São João Paulo II
quis rezar perante os 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

A todos os que obtiverem graças por intercessão do
Bem-aventurado Álvaro del Portillo, pede-se o favor
de comunicá-las ao Escritório para as Causas dos
Santos da Prelazia do Opus Dei no Brasil, Rua João
Cachoeira, 1496, CEP 04535-007, São Paulo, SP.
E-mail: ecs.br@opusdei.org
Com aprovação eclesiástica

