
Isidoro Zorzano
O Servo de Deus

Oração para a devoção privada

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.

Deus Todo-Poderoso, que cumulastes 
o vosso servo Isidoro de abundantes 
tesouros de graça no exercício dos seus 
deveres profissionais no meio do mundo: 
fazei que eu saiba também santificar o 
meu trabalho de cada dia e levar a luz de 
Cristo aos meus amigos e companheiros. 
Dignai-vos glorificar o vosso Servo e 
concedei-me por sua intercessão o favor 
que vos peço... (peça-se). Amém.

Pai-nosso, Ave-Maria, Glória.



Isidoro Zorzano nasceu em Buenos Aires no dia 13 de setembro 
de 1902.

Fez o colégio em Logronho (Espanha) e estudou depois na 
Escola de Engenharia Industrial de Madri (Espanha), onde se 
formou no ano de 1927.

A sua vida profissional transcorreu primeiro em Málaga 
(Espanha), na Direção das Oficinas das Estradas de Ferro Andaluzas 
e como professor da Escola Industrial daquela cidade.

Numa viagem a Madri, em 1930, manifestou a São Josemaria 
Escrivá, antigo companheiro de estudos no colégio, o seu desejo 
de se entregar a Deus no meio do mundo, e pediu a admissão no 
Opus Dei, que então estava começando. Prosseguiu o seu trabalho 
em Málaga, e depois mudou-se para Madri, onde continuou a 
trabalhar em empresas ferroviárias. Em todas as suas atividades, 
deu testemunho constante da sua fé cristã. Foi exemplarmente 
diligente no trabalho e praticou a lealdade e o espírito de serviço no 
convívio com os seus colaboradores, o amor à justiça na promoção 
de iniciativas em favor dos mais necessitados, a fé e a caridade 
dedicando-se a trabalhos de catequese e de formação para os setores 
mais abandonados da sociedade.

Com a sua fidelidade, Isidoro foi sempre um apoio seguro para o 
Fundador do Opus Dei. Durante os anos da guerra civil espanhola 
(1936-39), deu, em Madri, provas de heroísmo no seu amor à Igreja 
e no zelo pelas almas. Seguindo com perseverança os ensinamentos 
de São Josemaria Escrivá, soube realizar o trabalho em íntima união 
com Jesus Cristo. Vivia uma presença de Deus constante ao longo 
do dia; a sua vida espiritual estava marcada por um sentido profundo 
e terno da filiação divina, um grande amor à Santíssima Virgem 
Maria, Mãe de Deus e Mãe nossa, e o desejo sincero de procurar a 
identificação com Cristo por um intenso espírito de mortificação e 
penitência.

Morreu com fama de santidade no dia 15 de julho de 1943, após 
uma longa e dolorosa doença, enfrentada com fortaleza e alegria. 

Seus restos mortais descansam na capela do Cristo da Paróquia 
de Santo Alberto Magno; Rua Benjamin Palencia, 9. 28038 - Madri.

A Causa de canonização começou em Madri em 1948.

A todos os que obtiverem graças por intercessão do Servo de Deus Isidoro Zorzano, 
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
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