
A Serva de Deus
Guadalupe Ortiz de Landázuri

Oração para a devoção privada

Senhor, nosso Deus, que quereis que todos 
se salvem e cheguem ao conhecimento da 
verdade, concedei-me por intercessão da 
vossa serva Guadalupe saber aprender, como 
ela, a realizar com amor o trabalho cotidiano 
e contagiar com a fé e a alegria a todas as 
pessoas que me rodeiam, para que assim 
possam unir-se aos que vos conhecem e vos 
amam. Dignai-vos glorificar a vossa serva 
Guadalupe e concedei-me por sua intercessão 
o favor que vos peço... (peça-se). Amém.

Pai-nosso, Ave-Maria, Glória.



Guadalupe Ortiz de Landázuri y Fernandez de Heredia nasceu em 
Madri, em 12 de dezembro de 1916, dia da festa de Nossa Senhora 
de Guadalupe. Em 1933, concluiu os estudos secundários e iniciou o 
curso universitário de Ciências Químicas. Realizou seus estudos com 
brilhantismo, embora tivesse que interrompê-los em julho de 1936, ao 
irromper a guerra civil espanhola.

Em 1941, terminados os seus estudos, começou a dar aulas para 
prover às necessidades econômicas da sua família. Em 1944 conheceu 
São Josemaria Escrivá, Fundador do Opus Dei, que a ajudou a descobrir 
que o trabalho profissional e a vida cotidiana são lugares de encontro com 
Cristo. Pouco tempo depois pediu a admissão no Opus Dei.

A partir de então, Guadalupe entregou-se sem condições a procurar 
a intimidade com Deus e a participar de diversas atividades apostólicas, 
como a administração doméstica de dois colégios em Madri e Bilbao, 
onde organizou aulas para melhorar a preparação de jovens empregadas. 
Encarregou-se também da direção de uma residência de estudantes 
universitárias em Madri.

Conhecendo a sua generosidade, fortaleza e alegria, o Fundador 
convidou-a, em 1950, a iniciar o trabalho apostólico das mulheres do Opus 
Dei no México. Em 5 de março partiu para o seu novo país. Ali dirigiu 
outra residência para universitárias, às quais animou a ampliar a formação 
humana e cristã e a colocar os seus conhecimentos a serviço dos outros. Ao 
mesmo tempo procurou a colaboração de mulheres profissionais e mães 
de família, empenhando-se em contagiar-lhes a sua fé cristã.

Em 1956 Guadalupe mudou-se para Roma e um ano depois voltou à 
Espanha. Manifestara-se nela uma séria doença cardíaca e foi operada de 
uma estenose mitral. Recupera-se e obtem o doutorado com a qualificação 
máxima; o Prêmio de Pesquisa Juan de la Cierva além da vaga de professora 
de Ciências em uma Escola profissional pública. Ao mesmo tempo 
encarregou-se de atividades de formação e de direção no Opus Dei.

Até o final de sua vida manifestou a profunda aspiração que a 
entusiasmava: aproximar de Deus os que estavam a seu lado, com o seu 
exemplo de alegria e com a sua amizade. Em 16 de julho de 1975, faleceu 
em Pamplona com fama de santidade.

A sua Causa de canonização iniciou-se em Madri em 2001.

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

Em conformidade com os decretos do Papa Urbano VIII, declaramos que em nada se pretende 
prevenir os juízos da Autoridade eclesiástica, e que esta oração não tem finalidade alguma 
de culto público. Com aprovação eclesiástica


