Bem-aventurada Guadalupe
Ortiz de Landázuri
Oração

Deus Pai, fazei que, por intercessão
da Bem-aventurada Guadalupe e seguindo o seu exemplo, eu saiba realizar o trabalho cotidiano com amor, e
contagiar a minha fé e alegria a todas
as pessoas que me rodeiam, para que
muitos mais vos conheçam e vos amem.
Dignai-vos outorgar a canonização de
Guadalupe e concedei-me por sua
intercessão o favor que vos peço...
(peça-se). Amém.
Pai-nosso, Ave-Maria, Glória.

Guadalupe Ortiz de Landázuri nasceu em Madri,
em 12 de dezembro de 1916. Foi uma das primeiras
mulheres do Opus Dei. Tinha um caráter forte e valente. Foi doutora em Ciências Químicas.
Destacou-se pelo seu desejo de amar a Deus e dáLo a conhecer aos outros. Passava longos períodos
de oração diante do sacrário. Tinha muita devoção a
Nossa Senhora, especialmente à Virgem de Guadalupe. Transformava seu trabalho em lugar de encontro
com Cristo e de serviço ao próximo: nas tarefas do lar,
no ensino e na pesquisa científica.
Fomentou iniciativas em prol da juventude, de profissionais e de mães de família. Começou o trabalho
apostólico do Opus Dei no México (1950-1956), onde
pôs em andamento várias residências para estudantes, uma escola agrícola e um dispensário médico
ambulante.
Quem a conheceu recorda que estava sempre contente, habitualmente sorria e transmitia alegria e otimismo. Sabia amar a todos: por seu caráter aberto e
afável, infundia confiança nas pessoas mais variadas
e as acendia no desejo de chegar à amizade com
Cristo.
Guadalupe faleceu em Pamplona, com fama de
santidade, em 16 de julho de 1975. Foi beatificada
no dia 18 de maio de 2019. Sua festa celebra-se no
dia 18 de maio. Seus restos mortais repousam no Real
Oratório del Caballero de Gracia, na Rua Caballero
de Gracia n.5, 28013, Madri, Espanha.
www.guadalupeortizdelandazuri.org
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.
ecs.br@opusdei.org
Com aprovação eclesiástica

