
 

NOVENA A GUADALUPE ORTIZ DE LANDÁZURI 

DOUTORADA EM QUÍMICA 
 

PARA ESTUDANTES 
 

 

 

“Uma hora de estudo, para um apóstolo moderno, é uma hora de oração.” 
Caminho, 335 

 

 

 

Para o teu estudo... 

Não te preocupes, a Guadalupe é tua “aliada” 
 

Fá-la participante do teu estudo durante estes dias, com esta novena. Guadalupe passou no exame mais importante da 

vida: o Céu. E agora pode interceder por ti, para que consigas obter bons resultados e, sobretudo, para que estejas mais 

perto de Deus enquanto estudas. 

Para cada dia oferecemos-te alguns excertos das cartas de Guadalupe a São Josemaria, do livro “Cartas para um 

Santo”, um ponto de reflexão e uma breve oração a Guadalupe, juntamente com a sua pagela. 

 

 

Guadalupe compreendeu que existe um caminho de santificação através da profissão e 

da vida comum.  

 

 

  



DIA 1 – ESTUDAR COM ORDEM 

 
 

Bilbao, 29 de outubro de 1945 

 

Padre, 

Quem me dera poder contar-lhe alguma coisa boa, mas como sempre, é tão pouco, que deixo para o fim. Já 

sabe como é difícil para mim ser ordenada, não só nas minhas coisas pessoais, mas também nas tarefas que 

me competem. (...) costumo esquecer-me de onde ponho as chaves e com isso faço perder o tempo às outras. 

Fiz muitas destas, mas não desanimo e acredito que, se o Senhor me ajudar (peça-Lhe isso), vou conseguir 

corrigir-me. 

 

 

“Quando tiveres ordem, multiplicar-se-á o teu tempo e, portanto, poderás dar maior glória a Deus, 

trabalhando mais ao Seu serviço.”  

Caminho, 80 

 

 

Guadalupe, peço-te que me ajudes a estudar com ordem todas as matérias. Que eu saiba dar 

glória a Deus com o meu trabalho e crescer na virtude da ordem, com alegria, para poder 

cumprir os propósitos que fiz e ajudar também os meus colegas. 

 

 
Pagela 

 

BEM-AVENTURADA GUADALUPE ORTIZ DE LANDÁZURI 

 

ORAÇÃO 

 

Deus Pai, concedei-me, por intercessão da Bem-aventurada Guadalupe, que saiba, 

como ela, realizar com amor o trabalho do dia a dia, e contagiar a minha fé e alegria a todos 

os que me rodeiam, para que muitos mais Vos conheçam e amem. Dignai-Vos conceder a 

canonização de Guadalupe e obter-me por sua intercessão o favor que Vos peço (peça-se). 

Assim seja. 

 

Pai nosso, Ave Maria, Glória. 

 

 
  



DIA 2 – APRENDER COM OS ERROS 

 
 

Madrid, 31 de agosto de 1948 

 

Padre, peça muito por mim e por todas estas coisas (...). Que eu termine o doutoramento agora, ainda que 

estude muito pouco! (...) Penso que já lhe disse tudo o que queria e estou contente, muito contente. Ajude-

me muito, diga-me tudo o que faço mal, sem rodeios; talvez seja a única coisa boa que tenho até agora, que 

sempre recebi com verdadeira alegria as correções que me fazem (ainda que me dê pena ter feito as coisas 

mal), e agradeço de verdade a quem o faz. 

 

 

“A tua vida interior deve ser isso precisamente: começar... e recomeçar.” 

Caminho, 292 

 

 

Guadalupe, peço-te que me ajudes a estar aberto às correções e a ver com alegria e otimismo 

tudo aquilo em que posso melhorar; sem desanimar nem me cansar com os meus erros. Peço-

te que intercedas por mim para que aprenda a procurar Deus em todas as pessoas e 

circunstâncias que me ajudam a ser melhor e que saiba oferecer a Deus o resultado dos meus 

exames, independentemente da nota.  

 

 
Pagela 

 

BEM-AVENTURADA GUADALUPE ORTIZ DE LANDÁZURI 

 

ORAÇÃO 

 

Deus Pai, concedei-me, por intercessão da Bem-aventurada Guadalupe, que saiba, 

como ela, realizar com amor o trabalho do dia a dia, e contagiar a minha fé e alegria a todos 

os que me rodeiam, para que muitos mais Vos conheçam e amem. Dignai-Vos conceder a 

canonização de Guadalupe e obter-me por sua intercessão o favor que Vos peço (peça-se). 

Assim seja. 

 

Pai nosso, Ave Maria, Glória. 

  



DIA 3 – FORTALEZA PARA CONTINUAR 

 
 

Valência, 2 de fevereiro de 1973 

 

Estou a passar alguns dias em Valência por motivos profissionais e quero escrever-lhe uma carta daqui. A 

razão foi dar uma conferência na Feira Textil-Hogar 1973. Já acabou tudo e penso que correu bem. Estas 

coisas não me tiram o sono, apesar de me preparar bem e tentar dar todo o meu 

melhor. (...) Às vezes, penso que já não tenho forças físicas para estes trabalhos, mas vou fazendo e parece 

que o Senhor se empenha em que o faça, porque tudo corre bem e quase não há maneira de dizer que não. 

(...) Reze por nós e por mim especialmente, para que faça sempre o que Deus quer. 

 

 

“Supera-te ante os obstáculos. - A graça do Senhor não te há-de faltar: "inter medium montium pertransibunt 

aquae!" - passarás através dos montes!  

Que importa que de momento tenhas de restringir a tua atividade, se em breve, como mola que foi 

comprimida, chegarás incomparavelmente mais longe do que nunca sonhaste?” 

Caminho, 12 

 

 

Guadalupe, peço-te que me ajudes a reconhecer e aproveitar todos os momentos em que 

posso aprender a ser mais forte para estudar, trabalhar e servir melhor os outros.  

 

 
Pagela 

 

BEM-AVENTURADA GUADALUPE ORTIZ DE LANDÁZURI 

 

ORAÇÃO 

 

Deus Pai, concedei-me, por intercessão da Bem-aventurada Guadalupe, que saiba, 

como ela, realizar com amor o trabalho do dia a dia, e contagiar a minha fé e alegria a todos 

os que me rodeiam, para que muitos mais Vos conheçam e amem. Dignai-Vos conceder a 

canonização de Guadalupe e obter-me por sua intercessão o favor que Vos peço (peça-se). 

Assim seja. 

 

Pai nosso, Ave Maria, Glória. 

  



DIA 4 – APRENDER A SERVIR 

 
 

Cidade do México, 29 de junho de 1950 

 

Padre, 

Hoje quis escrever-lhe falando-lhe um pouco de mim; já sabe que geralmente me preocupo muito pouco e 

nas minhas cartas conto-lhe como vão as coisas, que é o que na realidade enche a minha vida interior e 

exterior (...). Amo muito a Deus. Cada dia com mais força e com mais segurança (...). 

Tenho tanta vontade de servir, materialmente trabalhando tanto quanto o meu corpo conseguir; e 

espiritualmente, entregando-me totalmente e ajudando as minhas irmãs e todas as pessoas que encontro, para 

que cheguem ao máximo! Esta é a única coisa que me faz sofrer, a impotência (pela minha falta de... o que 

quer que seja, não sei julgar-me, nem me importa) de ser mais eficaz. 

 

 

“Se tens de servir a Deus com a tua inteligência, para ti estudar é uma obrigação grave.” 

Caminho, 336 

 

 

Guadalupe, peço-te que me ajudes a ver a alegria que traz o empenho por dar o melhor e 

servir os outros. Sê minha intercessora perante Deus, pedindo-lhe força e alegria para que 

siga sempre em frente, ainda que por vezes seja difícil pensar nos outros e servi-los.  

 

 
Pagela 

 

BEM-AVENTURADA GUADALUPE ORTIZ DE LANDÁZURI 

 

ORAÇÃO 

 

Deus Pai, concedei-me, por intercessão da Bem-aventurada Guadalupe, que saiba, 

como ela, realizar com amor o trabalho do dia a dia, e contagiar a minha fé e alegria a todos 

os que me rodeiam, para que muitos mais Vos conheçam e amem. Dignai-Vos conceder a 

canonização de Guadalupe e obter-me por sua intercessão o favor que Vos peço (peça-se). 

Assim seja. 

 

Pai nosso, Ave Maria, Glória. 

  



DIA 5 – HÁ TEMPO PARA TUDO 

 
 

La Pililla (Ávila), 6 de fevereiro de 1967 

 

Padre, (...) 

Há algum tempo que não lhe escrevo; à espera de terminar os exames e poder dizer que passei. Foi um ano 

dedicado em grande parte ao estudo (umas 2000 horas) e o último trimestre a examinar-me (passei a 15 

provas, todas eliminatórias: orais, escritas, práticas...). Nas primeiras a que me apresentei, que eram para o 

“Ensino Secundário”, reprovaram-me no penúltimo exercício... (penso que foi o que me saiu melhor). Nem 

pensar. Mas nas do “Ensino Profissional”, que eram as que me interessavam mais para ficar em Madrid na 

Escuela de Maestría Industrial Femenina, passei.  

 

 

“A alegria, o otimismo sobrenatural e humano, são compatíveis com o cansaço físico, com a dor, com as 

lágrimas - porque temos coração -, com as dificuldades na nossa vida interior ou na tarefa apostólica. 

Ele, "perfectus Deus, perfectus homo", perfeito Deus e perfeito homem, que tinha toda a felicidade do Céu, 

quis experimentar a fadiga e o cansaço, o pranto e a dor..., para que percebermos que para ser sobrenaturais 

temos de ser muito humanos.” 

Forja, 290 

 

 

Guadalupe, peço-te que me ensines a estudar e a trabalhar com a intensidade com que tu o 

fizeste. Que saiba dar a cada coisa o seu momento, também quando precise de descansar.  

 

 
Pagela 

 

BEM-AVENTURADA GUADALUPE ORTIZ DE LANDÁZURI 

 

ORAÇÃO 

 

Deus Pai, concedei-me, por intercessão da Bem-aventurada Guadalupe, que saiba, 

como ela, realizar com amor o trabalho do dia a dia, e contagiar a minha fé e alegria a todos 

os que me rodeiam, para que muitos mais Vos conheçam e amem. Dignai-Vos conceder a 

canonização de Guadalupe e obter-me por sua intercessão o favor que Vos peço (peça-se). 

Assim seja. 

 

Pai nosso, Ave Maria, Glória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIA 6 – SEMPRE ALEGRES 

 
 

Madrid, março de 1971 

 

Padre, (...)  

Estou contente, rezo, convivo com muita gente e estudo, para além de dar aulas. Na Faculdade estamos a 

preparar – alguns já terminaram – pequenos trabalhos em que vamos unindo a prática da administração [da 

casa] com os conhecimentos científicos. 

 

 

“Quero que estejas sempre contente, porque a alegria é parte integrante do teu caminho. Pede essa mesma 

alegria sobrenatural para todos.” 

Caminho, 665 

 

 

Guadalupe, hoje quero pedir-te que me ajudes a estar sempre alegre. Que saiba contagiar 

todos os lugares e todas as circunstâncias a alegria de estar perto de Deus. Intercede por mim 

para que, quando me zangue ou entristeça, me lembre de que conto com a ajuda de Deus 

para me fazer santo com tudo o que tenho entre mãos. 

 

 
Pagela 

 

BEM-AVENTURADA GUADALUPE ORTIZ DE LANDÁZURI 

 

ORAÇÃO 

 

Deus Pai, concedei-me, por intercessão da Bem-aventurada Guadalupe, que saiba, 

como ela, realizar com amor o trabalho do dia a dia, e contagiar a minha fé e alegria a todos 

os que me rodeiam, para que muitos mais Vos conheçam e amem. Dignai-Vos conceder a 

canonização de Guadalupe e obter-me por sua intercessão o favor que Vos peço (peça-se). 

Assim seja. 

 

Pai nosso, Ave Maria, Glória.



DIA 7 – SANTA AMBIÇÃO PROFISSIONAL 

 
 

Madrid, 1 de outubro de 1962 

 

Padre, (...)  

Quanto a mim, o mesmo de sempre, muito contente e com vontade de fazer tudo bem e servir no que me 

pedem (...). E no meu trabalho profissional, as aulas no Instituto que agora ainda é o Maeztu, mas que talvez 

em breve seja um instituto feminino. Adoro ensinar e é impressionante quanto se pode fazer... Cumpro as 

normas [do plano de vida] com carinho, rezo por tudo... 

 

 

“Não te esqueças de que antes de ensinar é preciso fazer. - "Coepit facere et docere", diz de Jesus Cristo a 

Sagrada Escritura: começou a fazer e a ensinar. 

- Primeiro, fazer. Para que tu e eu aprendamos.” 

Caminho , 342 

 

 

Guadalupe, ajuda-me a não me conformar com o mínimo. Que o meu estudo e o meu 

trabalho sejam o melhor possível, por amor a Deus. 

 

 
Pagela 

 

BEM-AVENTURADA GUADALUPE ORTIZ DE LANDÁZURI 

 

ORAÇÃO 

 

Deus Pai, concedei-me, por intercessão da Bem-aventurada Guadalupe, que saiba, como ela, 

realizar com amor o trabalho do dia a dia, e contagiar a minha fé e alegria a todos os que me 

rodeiam, para que muitos mais Vos conheçam e amem. Dignai-Vos conceder a canonização 

de Guadalupe e obter-me por sua intercessão o favor que Vos peço (peça-se). Assim seja. 

 

Pai nosso, Ave Maria, Glória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIA 8 – O CÉU É A META 

 
 

La Pililla (Ávila), 4 de setembro de 1973 

 

(...) Padre, no próximo ano quero ocupar-me muito e bem das minhas irmãs, do apostolado e da casa. No 

trabalho tenho também várias metas: dar um passo mais na carreira de Enseñanza Profesional Oficial e a 

possibilidade de um prémio de investigação com a publicação de um livro sobre têxteis... tudo virado para as 

Ciências Domésticas. 

 

 

“Aspiração: oxalá queiramos usar os dias que Nosso Senhor nos der, apenas para lhe agradar!” 

Forja, 35 

 

 

Guadalupe, ajuda-me a aspirar muito alto no estudo e na profissão que quero desempenhar. 

Peço-te também que saiba conciliar este estudo e trabalho intensos com a caridade e que as 

minhas responsabilidades não me absorvam. Ajuda-me a não descuidar a atenção e o carinho 

à minha família e amigos. 

 

 
Pagela 

 

BEM-AVENTURADA GUADALUPE ORTIZ DE LANDÁZURI 

 

ORAÇÃO 

 

Deus Pai, concedei-me, por intercessão da Bem-aventurada Guadalupe, que saiba, 

como ela, realizar com amor o trabalho do dia a dia, e contagiar a minha fé e alegria a todos 

os que me rodeiam, para que muitos mais Vos conheçam e amem. Dignai-Vos conceder a 

canonização de Guadalupe e obter-me por sua intercessão o favor que Vos peço (peça-se). 

Assim seja. 

 

Pai nosso, Ave Maria, Glória. 

  



DIA 9 – FELIZES COM O QUE FAZEMOS 

 
 

Madrid, 14 de fevereiro de 1963 

 

Padre, (...)  

Agradeço esta época de formação intensa. Adoro estudar e ensinar. Tanto nas aulas de Filosofia, a que 

assisto como aluna, como nas aulas de Física e Química, que dou como professora (no meu trabalho 

profissional), aproveito muito.   

 

 

“Não te esqueças de que às vezes precisamos de ter ao nosso lado caras sorridentes.” 

Sulco, 57 

 

 

Guadalupe, sê a minha intercessora diante de Deus para que saiba ser feliz com o que tiver 

entre mãos. Também te peço que me ajudes a transmitir a alegria de viver que transmitiste à 

tua família e amigos. Peço-te que saiba responder a todas as pessoas com uma cara 

sorridente e amável. E peço-te especialmente pelas matérias e pelos trabalhos de que não 

gosto, para que saiba fazê-los com mais amor de Deus. 

 

 
Pagela 

 

BEM-AVENTURADA GUADALUPE ORTIZ DE LANDÁZURI 

 

ORAÇÃO 

 

Deus Pai, concedei-me, por intercessão da Bem-aventurada Guadalupe, que saiba, 

como ela, realizar com amor o trabalho do dia a dia, e contagiar a minha fé e alegria a todos 

os que me rodeiam, para que muitos mais Vos conheçam e amem. Dignai-Vos conceder a 

canonização de Guadalupe e obter-me por sua intercessão o favor que Vos peço (peça-se). 

Assim seja. 

 

Pai nosso, Ave Maria, Glória. 

 

 
 

 

 
 


