A Serva de Deus

Encarnita Ortega

Oração para a devoção privada

Senhor,
Vós que mostrastes
à vossa filha Encarnita
o atrativo da santidade
no meio do mundo e lhe
destes a graça para percorrer
fielmente esse caminho no
Opus Dei: concedei-me, como
a ela, descobrir cada dia vosso
Amor e comunicá-lo aos que me
rodeiam. Dignai-vos glorificar a
vossa filha Encarnita e alcançai-me
por sua intercessão o favor que vos peço...
(peça-se). Amém. Pai-nosso, Ave-Maria, Glória
Em conformidade com os decretos do Papa Urbano VIII, declaramos que em
nada se pretende prevenir o juízo da Autoridade eclesiástica, e que esta oração
não tem finalidade alguma de culto público.

A todos os que obtiverem graças por sua intercessão, 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 		
www.opusdei.org.br
Com aprovação eclesiástica

Encarnita Ortega Pardo nasceu em 5 de maio de 1920, em Ponte Caldelas
(Pontevedra, Espanha), numa família cristã. Transcorreu sua infância e juventude
na Galícia e em Aragão. Em 1941 fez um retiro espiritual em Alacuás (Valência),
pregado por São Josemaria Escrivá, e Deus a fez ver a sua vocação ao Opus Dei.
Encarnita incorporou logo em sua vida os ensinamentos do Fundador do Opus
Dei, e as ocupações diárias foram para ela forja de virtudes cristãs. Sua fé em Deus
e seu amor às almas se manifestavam numa atitude de serviço, que a levava a esquecer-se de si mesma para ocupar-se do bem espiritual e material das pessoas
que conviviam com ela. Em 1946 mudou-se para Roma, onde colaborou com São
Josemaria na expansão do Opus Dei pelo mundo. Voltou à Espanha em 1961 e,
com o empenho que a caracterizava, colaborou em várias iniciativas apostólicas.
Nos últimos anos de sua vida residiu em Valladolid.
Em 1980 foi-lhe diagnosticado um câncer. Conviveu com a enfermidade durante quinze anos, sem por isso diminuir seu ritmo de trabalho. Amou heroicamente a vontade de Deus e ensinou a outras pessoas o valor santificante da dor,
quando unida à Cruz de Jesus Cristo.
Uma intensa vida de piedade, que se traduzia num diálogo de amor com o Senhor, em todas as circunstâncias, levou-a a converter a amizade humana em ocasião para ajudar os demais a encontrar Jesus Cristo. São muitas as pessoas que,
através da amizade com Encarnita, se aproximaram de Deus e entenderam com luz
nova o sentido cristão de suas vidas. Morreu, com fama de santidade, em Pamplona no dia 1º de dezembro de 1995.

