
El Servent de Déu
Ernesto Cofiño

Oració per a la devoció privada

OhOh Déu Pare, font de tot bé, que omplíreu de gràci-
es el vostre fill Ernesto, metge, perquè fos servidor 
fidel de la vida que comença en Vós i pertany 
només a Vós: feu que jo sàpiga també respectar i 
promoure el do de la vida i complir amb generosi-
tat els deures de cada dia, per Amor a Jesucrist i als 
meus germans els homes. Digneu-vos glorificar el 
vostre servent Ernesto i concediu-me, per la seva 
intercessió, el favor que us demano... (demaneu). 
Amén.

Parenostre, avemaria i glòria

De conformitat amb els decrets del Papa Urbà VIII, declarem que no es 
pretén prevenir el judici de l’Autoritat eclesiàsca i que la present pre-
gària no té cap finalitat de culte públic.



Ernesto Cofiño Ubico va néixer a la ciutat de Guatemala el 5 de 
juny del 1899, on també va cursar els primers estudis. A la facultat 
de Medicina de la Universitat de París va obtenir amb honors el 
tol de metge cirurgià el 1929. Va contreure matrimoni el 1933 i va 
tenir cinc fills. 
EsEs va dedicar plenament a l'exercici de la professió amb un ad-

mirable esperit de servei que el menava no solament a ocupar-se 
de la salut sica dels pacients sinó a fer seus els problemes perso-
nals. El seu esperit sobrenatural i un sent humà pregon el van dur 
a fomentar i defensar el dret i l'amor a la vida, propiciant inicia-
ves i realitzant-ne moltes ell mateix, amb gran caritat, en benefici 
de futures mares, de nens i nenes del carrer, d'orfes, i cercant solu-
cions als problemes socials. Va fundar asils i centres assistencials. 
Va dirigir durant quatre anys l'Hospici Nacional. 
Pioner de la invesgació pediàtrica a Guatemala, va crear i 

ocupar la càtedra de Pediatria de la facultat de Medicina de la Uni-
versitat de San Carlos (USAC), durant 24 anys. Per la seva dedicació 
generosa a la docència va merèixer la concessió de la Medalla de 
la USAC, màxima disnció d’aquest centre universitari. 
Havent conegut l’Opus Dei, instució de l’Església Catòlica fun-

dada per sant Josepmaria Escrivà de Balaguer el 2 d’octubre de 
1928, per a promoure entre persones de tota condició la sanfica-
ció enmig del món mitjançant el treball ordinari, va trobar en 
aquest camí la resposta que havia de donar a la crida universal a la 
santedat que fa el Senyor a tots els crisans. El 1956 va demanar 
l’admissió a l’Opus Dei com a membre supernumerari. Des d’ales-
hores fins al final de la seva vida, va intensificar el tracte amb Déu 
en l'oració, en la morficació, en l’Eucarisa i comunió diàries, en 
la confessió setmanal; va créixer en la devoció a la Mare de Déu, 
convernt-se en gran propagador del rés diari del sant rosari; es va 
aplicar a l'estudi i a la formació doctrinal-religiosa i va intensificar 
l’apostolat cercant comunicar l’alegria i la generositat a molssi-
mes persones, a qui animava a col·laborar econòmicament i amb 
ooracions en l'impuls de tasques de promoció humana i crisana, 
en les quals treballava amb gran esperit de sacrifici, disposat a 
posar en pràcca la doctrina social de l'Església. 
Va col·laborar heroicament amb organitzacions dedicades a 

l'educació i capacitació de camperols, d'obrers, de dones de molt 
escassos recursos i en la formació de la joventut universitària. 
Aquest servei en favor del proïsme, el va seguir realitzant amb ab-
negació fins als 92 anys. 
Va morir de càncer, després d'una malala llarga i dolorosa, 

portada amb fortalesa i aceptada heroicament, el dia 17 d'octubre 
del 1991 a la ciutat de Guatemala. La seva causa de canonització 
va ser introduïda a Guatemala el 31 de juliol de 2000.

EsEs demana als qui obnguin gràcies per intercessió d’Er-
nesto Cofiño, que les comuniquin a l’Oficina per a les 
Causes dels Sants, 5a Avenida 4-20, Zona 14, Apartado 
Postal 111-A, Guatemala, C.A.
guatemala@opusdei.org  www.opusdei.cat 
Amb llicència eclesiàsca


