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PREFÁCIO  
DO PRELADO DO OPUS DEI 

 
 
A encarnação do Verbo trouxe consigo uma profunda transformação da relação dos 

homens com Deus: de servos a amigos. Na antiga aliança, os israelitas, embora 

escolhidos de entre todas as nações para serem propriedade peculiar do Senhor 

tinham, sobretudo, a consciência de serem servos de Deus Todo-Poderoso: "Ah, 

Senhor! Eu sou teu servo, filho da tua serva" (Sl 116.16). Na nova aliança, pelo 

contrário, o próprio Jesus Cristo dirige-se aos Apóstolos - e, neles, a todos os que 

seguiriam os seus passos ao longo dos séculos - deste modo: «Não vos chamo servos, 

porque o servo não sabe o que faz o seu senhor; chamo-vos amigos, porque tudo o 

que ouvi a meu Pai vo-lo dei a conhecer ”(Jo 15,15). 

Ser amigo de Jesus, filho de Deus em Jesus Cristo é a nossa grandeza. Se pela criação já 

somos imagem de Deus, o batismo liberta-nos do pecado, concede-nos o dom da 

filiação divina e capacita-nos para trabalhar como Ele, no melhor exercício da 

liberdade, com plena voluntariedade ao serviço de Deus e de outros. O Beato Álvaro 

del Portillo, na Apresentação de Amigos de Deus, fazia notar que o caminho para a 

santidade proposta por S. Josemaria “assenta num profundo respeito pela liberdade”. 

Uma liberdade que nasce precisamente do sentido de filiação divina, tão 

insistentemente proposto pelo fundador do Opus Dei. “Filiação e amizade - escrevia 

também o Beato Álvaro - são duas realidades inseparáveis para os que amam a Deus”. 

Este livro, Amigos de Deus, é uma exposição - não sistemática, embora bastante 

completa - das virtudes naturais e teológicas que Deus convida o homem a pôr em 

prática. Se, no seu primeiro volume de homilias, S. Josemaria alentava a recapitular a 

vida de Cristo acompanhando o ano litúrgico, neste sugere a maneira concreta de 

percorrer o caminho traçado pelo Senhor durante a sua vida terrena. As dezoito 

homilias que o compõem são como degraus da escada que é preciso subir para 

alcançar a santidade à qual Deus nos chama: "Sede perfeitos como o vosso Pai celestial 

é perfeito" (Mt 5,48).  

S. Josemaria não considera as virtudes num horizonte de simples afã de perfeição 

pessoal, mas como passos sucessivos no caminho de identificação com Jesus Cristo. 
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Assim, por exemplo, na maravilhosa homilia que encerra o livro - Rumo à santidade - 

lemos: “Seguir a Cristo: este é o segredo. Acompanhá-lo tão de perto que vivamos com 

Ele como aqueles primeiros doze; tão intimamente que nos identifiquemos com Ele”. 

Um detalhe significativo também do cristocentrismo que animou a vida e a pregação 

do fundador do Opus Dei, presente neste livro, é que nas suas aproximadamente 400 

páginas, os nomes Jesus Cristo, Cristo, Jesus, o Senhor se encontram 400 vezes. 

Da identificação com Cristo vem o amor pelos outros, o afã de servir, o anseio 

apostólico. "Assim como o clamor do oceano se compõe do ruído de cada uma das 

ondas, a santidade do vosso apostolado é composta pelas virtudes pessoais de cada 

um" (Caminho, n. 960).  

Ao mesmo tempo, Amigos de Deus é um livro que muitos homens e mulheres não 

cristãos leram e apreciaram, porque a virtude, independentemente da sua vinculação 

com a vida sobrenatural a que a fé nos leva, é sempre humanamente atraente. A Igreja, 

dizia Paulo VI, é "perita em humanidade" e não pode deixar de comunicar a sua 

verdade moral àqueles que não creem em Cristo. Uma das homilias deste volume 

intitula-se Virtudes humanas e tem como objetivo precisamente aquelas qualidades 

que tanto valorizamos na convivência com os outros: da sinceridade à simpatia, da 

reciprocidade à pontualidade. São qualidades que tantas vezes vemos encarnadas 

também em pessoas não crentes. Por isso, o reconhecimento das virtudes humanas 

pode ser um ponto de encontro com aqueles que não têm fé. Em muitos casos, como S. 

Josemaria também aponta, o exercício dessas virtudes pode ser um terreno fértil para 

a graça, pois que, dado que essa disposição ativa o bem natural pode fazer com que 

nasça, dentro da alma, a aceitação da luz sobrenatural. 

A presente edição histórico-crítica de Amigos de Deus dá acesso a um novo nível de 

leitura deste livro. Com as suas notas e comentários, Antonio Aranda explicita as 

vicissitudes de cada homilia. Além disso, a sua reflexão teológica tem o grande dom de 

mostrar o todo em detalhe: muitas vezes as suas observações ajudam a descobrir a 

abordagem subjacente de S. Josemaria nas entrelinhas de uma frase; a sua intenção 

pedagógica na opção de uma citação em vez de outra; a sua experiência pastoral numa 

história que ilustra adequadamente a ideia apresentada. A leitura desta nova edição 

de Amigos de Deus permitirá aprofundar no espírito de S. Josemaria. Desejo também 

que aqueles de nós que já conhecemos o livro - que talvez o tenhamos lido pela 
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primeira vez há muitos anos - renovemos aquela impressão profunda que, nessa altura, 

seguramente nos deixou na alma. 

 
Mons. Fernando Ocáriz  

Prelado do Opus Dei 
Roma, 26 de junho de 2018 


