O Servo de Deus

Pe. José Maria Hernández Garnica
oração para a devoção privada

Senhor, nosso Deus, que quisestes contar
com o vosso servo José Maria, sacerdote,
para estender em diversos lugares do
mundo o chamado à santidade na vida
cotidiana, ajudai-me a seguir Jesus Cristo
e a manter a união com Ele nas minhas
ocupações diárias, para assim poder
levar a alegria da vocação cristã a muitas
outras almas. Dignai-vos glorificar o vosso
servo José Maria e concedei-me por sua
intercessão o favor que vos peço... (peça-se).
Amém.
Pai-nosso, Ave-Maria, Glória.

Com aprovação eclesiástica
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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
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José Maria Hernández Garnica nasceu em Madri em 17 de novembro de 1913. Obteve o
doutorado em Engenharia de Minas, em Ciências Naturais e em Teologia. Pediu admissão no
Opus Dei em 28 de julho de 1935. Faleceu em Barcelona no dia 7 de dezembro de 1972.
Soube corresponder com generosidade ao chamado específico de Deus, e a sua vida, centrada
na Santa Missa, foi apostolicamente fecunda. Esteve muito unido a São Josemaria, fundador do
Opus Dei, o qual depositou nele uma grande confiança. Tinha grandes talentos humanos, que
colocou, movido por Deus, a serviço da Igreja e de todas as pessoas com quem teve contato. A
sua simplicidade humilde e a sua extraordinária sinceridade e franqueza fizeram com que a sua
personalidade fosse atraente, ainda que ele sempre se sentisse um servidor de todos.
Em 25 de junho de 1944, recebeu a ordenação sacerdotal. Depois, São Josemaria encarregou-o
especialmente do trabalho apostólico do Opus Dei entre as mulheres, na Espanha, tarefa que
soube conciliar com muitas outras atividades sacerdotais em todo o país. Mais tarde, desenvolveu
o seu ministério sacerdotal em vários países da Europa. Trabalhou na Inglaterra, Irlanda, França,
Áustria, Alemanha, Suíça, Bélgica e Holanda.
Santificou-se nas suas tarefas profissionais e, depois de receber a ordenação, nas atividades
sacerdotais, com uma grande generosidade: aprendeu várias línguas, adaptou-se a diferentes
ambientes e enfrentou com alegria incomodidades de todos os tipos em países onde o trabalho
apostólico do Opus Dei estava começando.
Sofreu com grande paciência e espírito de sacrifício diversas enfermidades e, de modo especial,
o longo processo da sua última doença, que durou mais de um ano. Deus quis levá-lo na véspera
da solenidade da Imaculada Conceição de 1972, enquanto fazia oração. A instrução diocesana do
Processo de canonização concluiu-se em Madri em 2009.

