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S. Josemaria Escrivá de Balaguer nasceu em Barbastro (Espanha) no dia 
9 de janeiro de 1902. Foi ordenado sacerdote em 28 de março de 1925. 
No dia 2 de outubro de 1928, Nosso Senhor fez-lhe ver a missão a que o 
chamava, e nesse dia se fundou o Opus Dei. Em 14 de fevereiro de 1930 
entendeu, pela graça de Deus, que as mulheres também eram chamadas 
a fazer parte desse apostolado. Assim surgia na Igreja um novo caminho 
caracterizado por difundir entre pessoas de qualquer raça, condição 
social ou cultura, a consciência de que todos são chamados à plenitude 
da caridade e ao apostolado no lugar que cada um ocupa no mundo, 
procurando agradar a Deus nas circunstâncias da vida cotidiana familiar e 
social, e especialmente no trabalho profissional.

O apoio espiritual e humano aos sacerdotes diocesanos, aos quais  
S. Josemaria se dedicou generosamente, continua, desde 14 de fevereiro 
de 1943, na Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz, inseparavelmente unida 
ao Opus Dei, configurando-o assim como exemplo luminoso da solicitude 
pela santidade e fraternidade sacerdotais.

Em 1946 passou a residir em Roma, continuando a partir daí a difusão da 
Mensagem cristã por todo o mundo, sempre em plena adesão ao Romano 
Pontífice e ao serviço das Igrejas locais. E fomentou a criação de uma vasta 
gama de iniciativas de promoção humana, que muito têm contribuído para 
o anúncio do Evangelho e alcançado ampla projeção social.

Particularmente nos últimos anos, em fatigantes viagens pela Europa e 
América, desenvolveu uma vibrante e ampla catequese, indo escutá-lo e 
expor-lhe os seus problemas multidões de jovens e adultos, atraídos pela 
sua fama de santidade.

Em 26 de junho de 1975, ao fim da manhã, em consequência de um 
ataque de coração, entregou a sua alma a Deus. O Papa S. João Paulo II 
beatificou-o em 1992, e canonizou-o em 2002. Os seus restos mortais 
repousam em Roma, na igreja prelatícia do Opus Dei, dedicada a Santa 
Maria da Paz. Ali vão rezar fiéis de todo o mundo.
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Aquele sacerdote de 73 anos, pai de uma grande família espiritual, pegou 
na caneta e começou a escrever uma carta aos seus filhos. Fazia-o com 
frequência; eram cartas de família, íntimas, em que lhes abria o coração. 
Antes de escrever, pensou neles; encontravam-se dispersos por toda a ter-
ra: brancos, negros, amarelos, mestiços... homens e mulheres de todas as 
profissões, de todos os ambientes sociais e de todas as culturas.

Queridíssimos: Jesus guarde as minhas filhas e os meus filhos!

Escrevo-vos para pedir que no próximo dia 28 de março, 50º aniversário 
da minha ordenação sacerdotal, rezeis de modo especial por mim, invocan-
do como intercessores a nossa Mãe Santa Maria e S. José, nosso Pai e Senhor, 
para que eu seja um sacerdote bom e fiel.

Não quero que se prepare nada de solene, porque desejo passar este jubileu 
de acordo com a norma ordinária da minha conduta de sempre: ocultar-me 
e desaparecer é o que me corresponde; que só Jesus brilhe!

Aquela frase — ocultar-me e desaparecer é o que me corresponde; que 
só Jesus brilhe! — não era mais do que a autobiografia condensada de toda 
a sua vida.

Chamava-se Josemaria Escrivá de Balaguer e tinha nascido em 1902, 
na serena e provinciana cidade de Barbastro da Espanha dos começos do 
século XX. ◼

Apresentação
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O pai de Josemaria, José Escrivá, era, naquele ano de 1902, um jovem co-
merciante de tecidos, de trinta e quatro anos, que procedia de Fonz, de uma 
família oriunda de Balaguer. Além de vender tecidos, como faziam outros 
comerciantes da cidade, tinha instalado uma pequena fábrica de chocolate 
no porão da sua loja. O negócio era próspero, e a vida aprazível e tranquila. 
Tinha dois filhos: Carmen e Josemaria.

Dois anos mais tarde, o pequeno Josemaria adoeceu gravemente. Os 
doutores Ignacio Camps e Santiago Gómez Lafarga lutaram inutilmente 
para lhe salvarem a vida; mas chegou uma altura em que nada mais po-
diam fazer por ele.

—Pepe — disseram, então, ao seu pai: desta noite não passa.

José Escrivá ouviu com serenidade aquelas palavras, enquanto um cala-
frio gélido lhe percorria o corpo. Aquela noite significou um dos momentos 
mais duros da sua vida. E, ao contemplar na caminha aquele filho que lhe 
morria, alagado em suor e tremendo de febre, sobrevinham-lhe, por entre 
lágrimas, todas as lembranças da sua curta existência.

Tinha vindo ao mundo dois anos antes, em 9 de janeiro de 1902, poucos 
dias depois da festa dos Reis. Batizaram-no quatro dias mais tarde, no dia 
13 de janeiro, na catedral de Barbastro. Tinham-lhe posto quatro nomes: 
José, como ele, e o seu pai e o avô; Maria, em honra de Nossa Senhora; 
Julián, porque era o santo do dia; e Mariano, porque o padrinho assim se 
chamava. Poucos meses depois, na festa de S. Jorge, tinha sido crismado. 
E agora — tão cedo! — Deus o levava...

A mulher, Dolores Albás, não perdia a esperança. Continuava a pedir 
a Deus, com todo o ímpeto e o fervor da sua juventude, que o curasse. Ti-
nha prometido a Nossa Senhora que, se o menino se curasse, ela mesma 
o levaria em braços até à ermida da Virgem de Torreciudad, a que se tinha 
grande devoção em toda aquela zona. →

1
Para algo 
de muito 
grande
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Começou a anoitecer. José e Dolores sentaram-se junto da cama do 
filho, olhando-o, rezando, aguardando o milagre.

* * *
No dia seguinte, ainda cedo, o doutor Camps chegou à casa dos Escrivá.

—A que horas morreu o menino? — perguntou logo ao chegar.

—Não só não morreu — responderam, radiantes — como está com 
perfeita saúde.

Foi essa a primeira mostra de Deus; a primeira carícia de Nossa Senhora 
àquela criança. Não admira que sua mãe lhe dissesse:

—Filho, para algo de muito grande te deixou Nossa Senhora neste mun-
do, porque estavas mais morto do que vivo. ◼

1. PARA ALGO
DE MUITO GRANDE

Os pais de S. Josemaria, 
Dolores Albás (1877-1941) 

e José Escrivá (1867-1924).

Pia batismal da catedral de 
Barbastro, onde foi batizado  

S. Josemaria. Durante a Guerra 
Civil, foi quebrada e jogada no rio. 
Em 1957, foi oferecida pelo bispo e 

pelo cabido da catedral ao 
fundador da Obra. Após o 

conveniente restauro, mandou-a 
colocar na entrada da igreja de 
Santa Maria da Paz, em Roma, 

como pia de água benta.

Casa onde nasceu o fundador 
do Opus Dei, em Barbastro.

Josemaria aos dois anos de idade.
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Dolores cumpriu a sua promessa: pouco tempo depois, sentada à inglesa 
numa montaria guiada pelo marido, subiu, por entre as quebradas e pe-
nhascos do Cinca, para agradecer a Nossa Senhora de Torreciudad. Pas-
sou alguns sustos, pois para chegar à velha ermida tiveram de contornar 
riachos e torrentes que, perigosamente, se precipitavam em direção ao 
rio. Mas esses sustos foram compensados com a alegria de poder levar o 
filho nos braços para o colocar, já completamente são, sob a proteção da 
Virgem Maria.

Completamente são: não havia nada que diferenciasse o filho dos Es-
crivá do resto das crianças da terra. Alegre, simpático e travesso, brincava, 
ria e zangava-se como as outras crianças de Barbastro nos pátios da rua 
Mayor, onde ficava a casa, pelo caminho que levava ao infantário do colé-
gio das Filhas da Caridade, que frequentou a partir dos quatro anos, ou no 
recreio do colégio dos Escolápios, onde esteve a partir dos seis.

Tinha os gostos, as birras e os caprichos próprios de qualquer menino 
da sua idade. Por exemplo, não lhe agradavam nada as visitas; e, ao ouvi-

-las chegar, corria para se esconder debaixo da cama. A mãe, ao mesmo 
tempo que o retirava do esconderijo, repreendia-o com paciência e apro-
veitava a ocasião para lhe deixar na alma um ensinamento indelével: "Jo-
semaria, vergonha só para pecar!".

* * *
Vergonha, só para pecar: a frase retrata o ambiente profundamente 

cristão desta família aragonesa, na qual os filhos cresciam fortalecidos 
pela fé e pelos sacramentos. No decorrer dos anos, S. Josemaria evocaria, 
com júbilo, a sua primeira Confissão, o seu primeiro encontro com o que 
designava como sacramento da alegria: Quando fiz a minha primeira Con-
fissão — tinha seis ou sete anos — senti-me muito contente, e sempre me dá 
alegria recordá-la. Foi a minha mãe que me levou ao seu confessor. ◼

2
Vergonha,  
só para pecar!
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2. VERGONHA, SÓ PARA PECAR!

Em cima, paisagem de Barbastro. À 
esquerda, gravura da imagem de Nossa 
Senhora de Torreciudad. Na anotação 
autógrafa à margem, S. Josemaria 
recorda a primeira vez que foi à ermida, 
nos braços da mãe. Em baixo, 
panorâmica antiga do local. Com os colegas do colégio, em 1907. Josemaria 

é o quinto da esquerda, na primeira fila. 
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Muito cedo, logo que o pequeno Josemaria começava a rabiscar as primei-
ras letras na escola, Deus começou a dar-lhe as primeiras lições de outra 
escola muito mais profunda e decisiva: a da dor.

Em 1910 morreu a sua irmã Rosário, a mais nova, com nove meses; 
dois anos mais tarde faleceu Lolita, com cinco anos; e, no ano seguinte, 
Assunção, que todos tratavam por Chon, com oito anos.

Josemaria, ao ver que as suas irmãs iam falecendo, da mais nova para 
a mais velha, comentava com ingenuidade infantil: No ano que vem, é a 
minha vez. Deixou de o dizer ao perceber que a mãe se entristecia. "Não te 
preocupes — repetia-lhe ela — tu estás oferecido a Nossa Senhora".

* * *
Em 23 de abril de 1912, na festa de S. Jorge, como era costume no Alto 

Aragão, recebeu Nosso Senhor pela primeira vez — mais cedo do que era 
habitual então, de acordo com as prescrições do Papa Pio X. Tinha eu nes-
sa altura dez anos — recordava —. Naquela época, apesar das disposições 
de Pio X, fazer a Primeira Comunhão nessa idade era algo inaudito. Agora 
é normal fazê-la antes. Preparava-me um velho escolápio, homem piedo-
so, simples e bom. Foi ele que me ensinou a oração da comunhão espiritual.

Os seus contemporâneos retratavam-no deste modo: um rapaz alegre, 
educado numa profunda piedade, vivo e simples, trabalhador e bom es-
tudante. Em junho de 1914, de acordo com uma notícia do semanário Ju-
ventud, foi um dos alunos com melhores notas do segundo ano do ensino 
médio no colégio dos Escolápios.

Em resumo: um rapaz normal, que sonhava, no inverno, com as férias 
em Fonz, em casa da avó paterna, e se divertia, no verão, correndo entre os 
olivais e vinhedos que desciam até ao vale do Cinca. Quando lhe dirigiam 
a conhecida pergunta: "E tu, que queres ser quando fores mais velho?", 
respondia com toda a seriedade: Arquiteto.

Na realidade, manifestava qualidades para essa profissão e podia ter 
sido um bom arquiteto. Mas Deus tinha outros projetos. ◼

3
No ano 
que vem,  
é a minha vez
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3. NO ANO QUE VEM, É A MINHA VEZ

José Escrivá Corzán
n. 15-X-1867

Fonz
f. 27-XI-1924

Logroño

Carmen
n. 16-VII-1899
f. 20-VI-1957

M.ª Dolores
n. 10-II-1907
f. 10-VII-1912

Josemaría
n. 9-I-1902
(Barbastro)

f. 26-VI-1975
(Roma)

M.ª del Rosario
n. 2-X-1909

f. 11-VII-1910

M.ª Asunción
n. 15-VIII-1905

f. 6-X-1913

Santiago
n. 28-II-1919

f. 25-XII-1994

Gloria  
García-Herrero
n. 5-VIII-1933

f. 3-X-2016

7-IV-1958

Mariajosé (1959)
Santiago (1960)

Luis (1961)
Pilar (1962)

Carmen (1963)
Gloria (1964)
Isabel (1965)

Josemaría (1968)
Álvaro (1974)

Dolores Albás Blanc
n. 23-III-1877

Barbastro
f. 22-IV-1941

Madri

19-IX-1898
(Barbastro)

A família Escrivá Albás

Lembranças do 
falecimento de 

Chon (1913), 
Lolita (1912) e 

Rosario (1910), 
irmãs de  

S. Josemaria.

Lolita e Chon.
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Que só Jesus brilhe!3. NO ANO QUE VEM, É A MINHA VEZ

Texto autógrafo da comunhão espiritual que S. Josemaria repetiu 
durante toda a sua vida. Esta oração eucarística foi-lhe ensinada 

por um religioso escolápio que o preparou para a primeira 
comunhão, e que sem dúvida se inspirou numa Explicação da 

doutrina cristã utilizada no século XIX nas Escolas Pias.

A turma de S. Josemaria no colégio dos Escolápios de 
Barbastro, onde estudava em regime de aluno 

guardado ou encomendado, ou seja, que depois das 
aulas habituais ficava mais tempo no colégio para 

estudar. A imagem é de 1910, e o fundador do Opus Dei 
é o quarto a contar da esquerda na fila de cima.
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3. NO ANO QUE VEM, É A MINHA VEZ

Para a primeira comunhão de Josemaria, os pais 
mandaram imprimir estampas de recordação e 
também fotografias, emolduradas em cartolina 
com uma gravura da Última Ceia. Conservam-se 
dois exemplares com dedicatórias escritas por  
S. Josemaria a familiares.
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Que só Jesus brilhe!

No Natal de 1917, caiu uma forte nevada sobre Logronho, cidade em que re-
sidiam os Escrivá havia dois anos. Um dia Josemaria viu no chão, enquanto 
caminhava por uma rua próxima da sua casa, algo que lhe prendeu forte-
mente a atenção: as marcas geladas de uns pés sobre a neve; as pegadas 
de um carmelita que andava descalço, por amor a Deus.

Aquilo foi uma explosão de luz na sua alma. Se outros fazem tantos sa-
crifícios por amor a Deus — pensou —, não serei eu capaz de Lhe oferecer 
alguma coisa? Entendeu, com toda a clareza, que Deus o chamava ao Seu 
serviço. Sem demora.

Chamava-o, sim, mas como? Para fazer o quê? Não sabia. Tinha ape-
nas quinze anos ou dezesseis acabados de fazer. No entanto, não fez Deus 
esperar; não protelou a sua decisão, nem se desculpou com o tão conhe-
cido: “Quando vir com clareza, entrego-me”. Manifestou o seu coração 
generoso e inteiramente aberto ao querer divino e entregou, desde aquele 
preciso momento, toda a sua vida a Deus, precisamente para isso: para ver 
com mais clareza.

E decidiu ser sacerdote.

* * *
Comunicou-o ao pai. Para José Escrivá, isso representou uma nova 

prova de confiança em Deus: nos anos anteriores vira morrer, uma após 
outra, as três filhas mais novas; soubera aceitar, serenamente, a falência 
do negócio familiar que o tinha obrigado a ir morar em Logronho, havia já 
dois anos, com os dois filhos que lhe restavam, Carmen e Josemaria. Aos 
quarenta e oito anos, tivera de partir do zero e não se poupara a nenhuma 
humilhação, a nenhum sacrifício, grande ou pequeno, para levar avante a 
sua família. E agora que começara a estabilizar economicamente, e pen-
sava que o filho poderia ajudá-lo no futuro... Aquela notícia inesperada 
abalou-o.

Foi a única vez em que o vi chorar — recordava S. Josemaria. Tinha ou-
tros planos possíveis, mas não se revoltou. Disse-me:

—Meu filho, pensa bem nisso. Os sacerdotes têm de ser santos... É muito 
duro não ter casa, não ter lar, não ter um amor na terra... Pensa nisso um pou-
co mais, mas eu não me oporei.

E levou-me a falar com um sacerdote seu amigo, o abade da colegiada 
de Logronho.

Alguns meses mais tarde, em 1918, Josemaria iniciou os seus estudos 
eclesiásticos como aluno externo do seminário daquela diocese. ◼

4
Pegadas na neve
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Que só Jesus brilhe!
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la Victoria

Calle Herreros

Mercado

Ponte de Ferro
De passagem obrigatória 
para os passeios que os 
Escrivá davam com 
famílias amigas.

Rua Sagasta
No n.º 12 atual viveu a 
família Escrivá de 1915 a 
1918 (4.º direito) e de 1921 
a 1925 (2.º direito).

Colégio de Santo Antônio
S. Josemaria ia de tarde a este 
centro para complementar o 
ensino escolar no período do 
secundário.

Rua Canalejas
No atual n.º 9, no 4.º 
esquerdo, viveram os 
Escrivá de 1919 a 1921. 
Aqui nasceu Santiago, 
pouco tempo depois de 
se instalarem.

Igreja de S. Tiago
Paróquia dos Escrivá. Aqui 
foi batizado Santiago em 
1919 e foram celebradas as 
cerimônias fúnebres de 
José Escrivá em 1924.

Pegadas na neve
S. Josemaria viu as pegadas 
de um carmelita descalço 
na zona chamada 
popularmente Costanilla. 
Foram os pressentimentos 
da sua vocação.

1914

A Grande Cidade de Londres
Loja de roupa e tecidos, em que 
trabalhou José Escrivá.

Concatedral de  
Santa Maria da Redonda
Josemaria passava por ali com frequência 
para rezar na capela de Nossa Senhora 
dos Anjos e confessar-se.1912

Seminário Conciliar
Demolido em 1934. Josemaria 
estudou aqui como aluno 
externo de 1918 a 1920.

Escola Secundária Sagasta
S. Josemaria frequentou os  
três últimos anos do ensino 
médio nesta escola (1915-
1918).
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Que só Jesus brilhe!4. PEGADAS NA NEVE

Josemaria, com os irmãos Santiago e Carmen — no dia 28 de 
fevereiro de 1919, tinha nascido o irmão mais novo, Santiago. 

Em baixo, duas fotografias de S. Josemaria aos 19 anos.

Josemaria, com o irmão Santiago. A fotografia foi tirada 
em maio de 1921 no Paseo del Espolón de Logronho.



3534

Que só Jesus brilhe!

Em 1920, Josemaria mudou-se para o seminário de Saragoça. O reitor do 
seminário, Pe. José López Sierra, ficou impressionado com a simplicidade e 
o sorriso amável e acolhedor que a todos dirigia. Aquele jovem seminarista 
tinha uma piedade intensa, forte, constante e, ao mesmo tempo, alegre e 
atraente. Além disso, era dotado de um fino sentido de humor e de uma 
serenidade e visão positiva dos acontecimentos, que manifestavam a sua 
intensa relação com Deus. E procurava sempre, com naturalidade, passar 
despercebido.

Bem cedo os seus superiores repararam nele e lhe confiaram encar-
gos de responsabilidade. Em 1922, quando apenas tinha vinte anos, o ar-
cebispo de Saragoça, cardeal Soldevila, nomeou-o inspetor do Seminário 
de S. Francisco de Paula — também chamado de S. Carlos —. Josemaria 
desempenhou esse encargo com grande solicitude e caridade para com 
os seminaristas que lhe tinham confiado. O próprio cardeal Soldevila lhe 
conferiu a tonsura e as ordens menores.

Durante aqueles anos, passou muitas horas rezando diante do Santíssi-
mo Sacramento, enraizando a sua alma na Eucaristia. Saragoça far-lhe-ia 
evocar sempre essas longas horas de oração, as visitas diárias a Nossa Se-
nhora do Pilar e as noites de vigília junto do sacrário, na igreja do seminário.

Anos mais tarde visitou de novo aquele lugar e, apontando para uma 
tribuna junto ao altar-mor, protegida por uma gelosia, comentou:

— Ali eu passei muitas horas rezando durante a noite.

* * *
De que falaria com Deus aquele jovem seminarista no decorrer daquelas 

longas horas? Qual seria o tema daquela oração inflamada com que atingiu, 
ainda em plena juventude, altas experiências de vida mística?

O seu “tema” foi sempre o mesmo: cumprir a Vontade de Deus. Mas, 
que Vontade era essa? Que quereria Deus dele? Que era isso que pressentia, 
que pressagiava no íntimo da alma? Não sabia. Domine, ut videam! — Se-
nhor, que veja! —, suplicava sem cessar. Ut sit! Ut sit! Que seja isso que Tu 
queres, e que eu ignoro. ◼

5
Noites em oração
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Que só Jesus brilhe!
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Que só Jesus brilhe!5. NOITES EM ORAÇÃO

O cardeal Juan Soldevila, 
Arcebispo de Saragoça  

na altura em que  
S. Josemaria ingressou no 

seminário desta cidade.

Em Saragoça, com outros seminaristas. Josemaria 
aparece na primeira fila, no centro da fotografia.

Imagem de Nossa Senhora 
do Pilar que pertenceu a  
S. Josemaria durante os 
seus anos de seminário.  
Na base, gravou a 
jaculatória Domina, ut sit! 
— Senhora, que seja! —, 
que rezava com frequência 
havia muitos anos.
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Que só Jesus brilhe!

Naquela manhã de 27 de novembro de 1924, José Escrivá levantou-se, to-
mou o café da manhã, parou para rezar de joelhos diante da imagem da Mi-
lagrosa que nesses dias se encontrava em sua casa, e dispôs-se a sair para 
o trabalho. Entreteve-se por momentos brincando com Santiago, o filho 
mais novo, e dirigiu-se para a porta. Segundos depois, caiu desamparado 
no chão, vítima de uma síncope repentina. Durante as horas que se segui-
ram, os médicos fizeram tudo o que era possível para o reanimar; em vão.

Morreu exausto — recordava o seu filho Josemaria —: apenas com 57 
anos, mas sempre sorridente. Devo-lhe a vocação.

Deus chamou a si José Escrivá antes de que pudesse ver realizado nesta 
terra um dos grandes sonhos da sua vida: ver o filho ordenado sacerdo-
te. A partir de então Josemaria tomou a seu cargo a mãe e os dois irmãos, 
Carmen e Santiago.

* * *
Poucos meses depois, em 28 de março de 1925, recebeu a ordenação 

sacerdotal na igreja do Seminário de S. Carlos de Saragoça. Foi ordenado 
pelo bispo D. Miguel de los Santos Díaz Gómara. Dois dias depois, celebrou 
a Primeira Missa na Santa Capela da basílica do Pilar.

No dia seguinte partiu para o seu novo posto: Perdiguera, um lugarejo 
próximo, a 24 km de Saragoça, cujo pároco adoecera. ◼

6
José Escrivá, o pai
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Que só Jesus brilhe!

À esquerda, os pais de  
S. Josemaria em 1922, quando 

viviam em Logronho. Em 
cima, os professores e colegas 

de curso do fundador do  
Opus Dei na Faculdade de 

Direito da Universidade de 
Saragoça. Junto destas linhas, 

a sua fotografia ampliada.
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Que só Jesus brilhe!6. JOSÉ ESCRIVÁ, O PAI

Capela de Nossa 
Senhora na basílica do 

Pilar de Saragoça, onde 
S. Josemaria celebrou a 

sua Primeira Missa. À 
direita, a imagem da 

Virgem, adornada com 
um manto oferecido em 

1992, por ocasião da 
beatificação do 

fundador do Opus Dei. É 
uma lembrança de como 
recorria à intercessão de 

Santa Maria nos seus 
tempos de seminarista, 

repetindo as palavras: 
Domina, ut sit! 

— Senhora, que seja!

A basílica do Pilar 
fica junto do leito 

do rio Ebro.

Altar-mor da igreja do 
Seminário de S. Carlos, em 
Saragoça. Aqui, S. Josemaria 
foi ordenado sacerdote.
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Que só Jesus brilhe!

Perdiguera era uma aldeia pequena: contava apenas com 870 habitantes, 
dedicados à agricultura e à pecuária, que viviam num aglomerado de casas 
que circundavam a igreja de Nossa Senhora da Assunção. As pessoas do 
lugar acolheram o jovem sacerdote recém-ordenado com grande cordiali-
dade, e o Pe. Josemaria trabalhou lá como um sacerdote exemplar. Dedicou 
muitas horas a confessar e cuidou com esmero do seu trabalho pastoral: 
Missa, terço à tarde, Hora Santa às quintas-feiras, catequese de crianças 
e de adultos, primeiras Comunhões um ou outro Batizado. Revelou uma 
preocupação especial pelos doentes: visitava-os com frequência e pro-
curou que todos se aproximassem dos sacramentos, administrando-os 
quando os pediam, a qualquer hora do dia ou da noite. Em menos de dois 
meses visitou todas as famílias da terra, casa a casa, estimulando-as ao 
amor de Deus. E, uma vez terminados os seus deveres sacerdotais, entre-
gava-se com intensidade à oração.

Em 18 de maio de 1925, regressou a Saragoça. Esteve pouco tempo em 
Perdiguera; porém, essa breve permanência numa paróquia rural — asso-
ciada à que passou em Fombuena, na Semana Santa de 1927 — ficou-lhe 
gravada na alma com traços indeléveis:

—Estive por duas vezes em paróquias rurais. Que alegria quando me lembro 
disso! (...) Fizeram-me um bem enorme, enorme, enorme! Com que saudades 
me lembro disso! ◼

7
Numa paróquia rural
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Que só Jesus brilhe!7. NUMA PARÓQUIA RURAL

A primeira porta corresponde à casa onde 
ficou alojado S. Josemaria durante a sua 
estadia em Perdiguera.

Panorâmica atual 
de Perdiguera e dos 

seus arredores.

A paróquia de 
Perdiguera. À direita, 
um dos confessionários 
que havia na igreja em 
1925. Foi oferecido 
pela paróquia e pelo 
arcebispo de Saragoça 
em fevereiro de 2013; 
conserva-se, 
restaurado, no 
santuário de 
Torreciudad.
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Que só Jesus brilhe!

Dois anos depois de ter sido ordenado sacerdote, com licença do Arcebispo, 
no dia 20 de abril de 1927, mudou-se para Madri. Em 1923 tinha iniciado o 
curso de Direito na Universidade de Saragoça, terminado depois da orde-
nação, e desejava fazer o doutorado em Direito Civil, grau acadêmico que 
só podia ser obtido na Universidade Central da capital da Espanha.

Em Madri desenvolveu uma incansável atividade sacerdotal: traba-
lhou como capelão de uma instituição de beneficência, o “Patronato de 
Enfermos”; preparou milhares de crianças para as primeiras confissão e 
comunhão; e atendeu, nas suas casas ou em hospitais, milhares de doen-
tes e desfavorecidos. Dia após dia, percorria Madri de uma ponta à outra, 
para administrar os últimos sacramentos a moribundos dos bairros mais 
pobres e miseráveis da cidade.

* * *
Barbastro, Logronho, Saragoça, Madri: cada uma dessas cidades iria 

ter, na vida de S. Josemaria, um significado especial e preciso. Barbastro 
seria sempre a paisagem da sua infância, um feixe de recordações íntimas 
onde se misturavam horas de dor e de alegria. Logronho evocar-lhe-ia 
a chamada de Deus e a morte do pai. Saragoça trar-lhe-ia a lembrança 
emocionada da sua ordenação sacerdotal e Primeira Missa junto de Nossa 
Senhora do Pilar... Mas Madri teria sempre um lugar especial no seu cora-
ção: foi — gostava de comentar, evocando S. Paulo — a sua Damasco. Aí, 
em Madri, Deus fez-lhe ver a sua Vontade e concedeu-lhe, finalmente, a 
luz que há tantos anos Lhe vinha pedindo. Uma chamada clara, rotunda, 
que confirmava plenamente os “presságios” que, desde a juventude, ti-
nha sentido na sua alma.

Tudo sucedeu de um modo simples e profundo, inesperado, “ao estilo 
de Deus”. Naquela manhã de 2 de outubro de 1928, enquanto participava 
nuns exercícios espirituais na Casa Central dos Padres Vicentinos de Ma-
dri e se encontrava no seu quarto, relendo as notas em que registrara as 
moções recebidas de Deus nos últimos dez anos, viu, com inteira clareza, a 
missão de que o Senhor o incumbia: abrir, no mundo, um caminho de san-
tificação no trabalho profissional e nos deveres correntes da vida comum. →

8
Madri, 2 de outubro  
de 1928
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A partir daquele dia 2 de outubro soube, com plena certeza, que era 
aquela a tarefa a que devia dedicar a vida inteira: por isso é que vinha re-
zando desde a adolescência. Não havia dúvida: tinha visto — ver foi o ver-
bo que utilizou sempre para designar esse momento decisivo — enquanto 
repicavam os sinos da igreja de Nossa Senhora dos Anjos, muito próxima. 
Aquele repicar jubiloso jamais se apagaria dos seus ouvidos.

* * *
Faz hoje três anos — escreveu em 2 de outubro de 1931 — que no Con-

vento dos Vicentinos, recompilei, com alguma unidade, as notas soltas que 
até então vinha tomando. A partir daquele dia, o burrinho sarnento deu-se 
conta da formosa e pesada carga que o Senhor, na sua inexplicável bondade, 
tinha posto sobre os seus ombros. Nesse dia o Senhor fundou a sua Obra: desde 
então iniciei o trato com almas de leigos, estudantes ou não, mas jovens. E a 
formar grupos. A rezar e a fazer rezar. E a sofrer...

E acrescentava: Recebi a iluminação sobre toda a Obra, enquanto lia 
aqueles papéis. Comovido, ajoelhei-me — estava sozinho no meu quarto, en-
tre uma prática e outra — dei graças ao Senhor, e lembro-me, com emoção, 
do toque dos sinos da paróquia de N. Sra. dos Anjos.

* * *
Burrinho sarnento: deste modo se designava a si próprio nos seus Apon-

tamentos íntimos, movido pela sua humildade. Não valho nada, não tenho 
nada, não posso nada, não sei nada, não sou nada, nada! — repetia, com um 
reconhecimento da própria baixeza que o levava a louvar constantemen-
te a grandeza de Deus e as maravilhas que estava operando na sua vida. ◼

8. MADRI, 2 DE OUTUBRO DE 1928

O Patronato de Enfermos, em Madri. Em baixo, 
alguns avisos dirigidos a S. Josemaria para que 
atendesse sacerdotalmente doentes em 
diferentes locais da cidade.
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Universidade Central de Madri, 
onde S. Josemaria fez o doutorado 

em Direito.

S. Josemaria 
numa fotografia 

dos anos 20.

Que só Jesus brilhe!
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8. MADRI, 2 DE OUTUBRO DE 1928

Em 2008, foi dedicada a 
S. Josemaria uma capela 

na paróquia de Nossa 
Senhora dos Anjos, em 

Madri. A imagem central 
representa o momento da 

fundação do Opus Dei.

Casa de retiros dos Padres 
Vicentinos, junto da 

basílica da Milagrosa.

Um dos sinos da paróquia de Nossa 
Senhora dos Anjos que tocavam no dia 
2 de outubro de 1928, data da fundação 
do Opus Dei. Em outubro de 1972, foi 
oferecido a S. Josemaria, que decidiu 
que fosse colocado no santuário de 
Torreciudad, junto a um altar ao ar 
livre, em frente do recinto.
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Que só Jesus brilhe!

Em 1938, com alguns lugares relacionados com a
fundação do Opus Dei e os seus primeiros anos de vida

MADRI

Fonte: Estado Mayor del Aire, 2a Sección Información,
Servicio de Cartografía, Madrid (1938), Fundos do IGN, CC BY 4.0 ign.es
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Basílica de S. Miguel
Nos primeiros meses na 
capital, S. Josemaria celebrou 
aí missas remuneradas com 
estipêndios, que lhe 
permitiram sustentar-se.

Primeiros alojamentos
Durante uns dias, ficou 
alojado numa pensão da rua 
Farmacia, antes de passar 
para uma residência de 
sacerdotes da rua Larra (de 
maio a novembro de 1927).

Universidade Central
O motivo da mudança para 
Madri era fazer o doutorado 
em Direito.

Patronato de Enfermos
De junho de 1927 a outubro 
de 1931, S. Josemaria foi 
capelão do Patronato de 
Enfermos. O seu zelo 
sacerdotal levou-o a atender 
muitas pessoas por toda a 
cidade, especialmente em 
bairros marginais.

Domicílios dos Escrivá
Em novembro de 1927, 
chegaram de Saragoça a mãe 
e os irmãos e instalaram-se 
num apartamento da rua 
Fernando el Católico. Até 
1936, mudaram de casa cinco 
vezes: para a residência do 
capelão do Patronato de 
Enfermos, um apartamento 
da rua Viriato, um 
apartamento da rua Martínez 
Campos, a casa prevista para 
o reitor de Santa Isabel e um 
apartamento da rua Rey 
Francisco (na altura chamada 
Doctor Cárceles).

Hospital Provincial
Quando S. Josemaria deixou o Patronato de 
Enfermos, continuou a atender doentes em vários 
hospitais. Foi com frequência ao Provincial, hoje 
transformado em Centro de Arte Reina Sofía.

Mulheres no Opus Dei
Em 14 de fevereiro de 1930, enquanto celebrava 
missa em casa da marquesa de Onteiro (na rua 
Alcalá Galiano), compreendeu que devia começar 
o apostolado do Opus Dei com mulheres.

Academia DYA
A primeira obra corporativa do 
Opus Dei funcionou na rua 
Luchana, 33, de dezembro de 
1933 a junho de 1934.

Academia Residência DYA
A Academia DYA tornou-se residência 
no ano de 1934-35, nuns apartamentos 
da rua Ferraz, 50. Mudaram depois 
para o número 16, quando em julho de 
1936 estourou a guerra.

1

4

5

6

2

3

10

11

12

13

Fundação do Opus Dei
Em 2 de outubro de 1928,  
S. Josemaria estava na Casa 
Central dos Vicentinos de 
Madri, junto da basílica da 
Milagrosa, participando num 
retiro espiritual. Viu então com 
total clareza a missão que Deus 
lhe confiava, pela qual vinha 
rezando desde a sua juventude.

Nossa Senhora dos Anjos
O fundador do Opus Dei lembrava-se de ter 
ouvido o toque dos sinos desta igreja no dia 
2 de outubro de 1928.

Patronato de Santa Isabel
Entre 1931 e 1945, S. Josemaria esteve ligado ao 
Real Patronato de Santa Isabel. Até dezembro de 
1934, foi capelão interino; nos anos seguintes, 
ocupou o cargo de reitor-administrador.
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Que só Jesus brilhe!

A partir daquele dia 2 de outubro de 1928, a sua vida só tinha um sentido: 
cumprir a Vontade de Deus; ser instrumento fiel para abrir aquele cami-
nho de santidade no meio do mundo de que Deus o tinha encarregado: 
um caminho de santidade para cristãos comuns, por meio do trabalho. 
Abriram-se — dizia — os caminhos divinos da terra; e explicava: Simples 
cristãos. Massa em fermentação. O que nos caracteriza é aquilo que é comum, 
com naturalidade. Meio: o trabalho profissional. Todos, santos!

Um caminho de santidade que pensava ser só para homens. Nunca ha-
verá mulheres — nem pensar — no Opus Dei, escreveu nos começos de fe-
vereiro de 1930. Contudo, em 14 de fevereiro, quando celebrava a Santa 
Missa, descobriu outro aspecto decisivo daquele querer divino: contraria-
mente ao que havia pensado desde o princípio, Deus queria que houvesse 
mulheres na sua Obra.

Era como se aquela primeira luz que tinha recebido havia menos de 
um ano e meio, em 2 de outubro de 1928, tivesse sido tão poderosa, de tal 
modo ofuscante, que, em virtude do seu fulgor, lhe não tivesse permitido 
captar alguns contornos decisivos do querer de Deus. Agora, habituados 
já os seus olhos a essa luz, Deus revelava-lhe perspectivas insuspeitadas.

Naquele 14 de fevereiro de 1930, o Senhor fez com que sentisse o que ex-
perimenta um pai que já não espera outro filho, quando Deus lho manda. E, 
a partir de então, parece-me que estou obrigado a ter-vos um maior afeto 

— dizia às suas filhas no Opus Dei —: vejo-vos como uma mãe vê o filho 
mais novo.

* * *
Este modo de atuar é tipicamente divino: Deus costuma dar-nos a co-

nhecer a sua Vontade paulatinamente, muitas vezes envolta em penumbra, 
para que exercitemos a virtude da fé. Revela primeiro um aspecto do seu 
querer; depois outro e depois ainda outro... Trata-se de uma manifestação 
da profunda sabedoria de Deus e da sua paciente pedagogia para com os 
homens. Se, em 1928, tivesse sabido o que me esperava — comentava S. Jo-
semaria muitos anos mais tarde —, teria morrido; mas Deus Nosso Senhor 
tratou-me como a uma criança: não me apresentou de uma vez o peso todo, 
e foi-me levando para diante a pouco e pouco... ◼

9
Mulheres  
no Opus Dei
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Que só Jesus brilhe!9. MULHERES NO OPUS DEI

Representação de Nossa Senhora 
de Lourdes que se encontrava no 
oratório da marquesa de 
Onteiro, onde S. Josemaria 
celebrou a missa no dia 14 de 
fevereiro de 1930. Atualmente 
conserva-se na sede da 
Assessoria regional da Espanha.

Uma imagem de Nossa Senhora muito querida 
do fundador do Opus Dei: pertenceu à mãe, 
que lhe chamava "a Virgem do Menino 
penteadinho". Posteriormente, S. Josemaria 
ofereceu este quadro às suas filhas.

No centro da imagem, a beata Guadalupe 
Ortiz de Landázuri e Carmen Escrivá, com 
algumas das primeiras mulheres da Obra. 
A irmã de S. Josemaria prestou, junto com 
a mãe, uma ajuda preciosa nos começos 
do Opus Dei para que tivesse o ambiente 
próprio de uma família cristã.

O primeiro centro do  
Opus Dei para mulheres 
(esquerda), que começou 
em 1942, e o seu oratório, 
onde S. Josemaria, no dia  
14 de fevereiro de 1943, 
enquanto celebrava a Santa 
Missa, viu a solução que 
permitiria que houvesse 
sacerdotes no Opus Dei.



6362

Que só Jesus brilhe!

Guadalupe Ortiz de Landázuri, nascida em 
Madri no dia 12 de dezembro de 1916, conheceu 

S. Josemaria em 1944 e foi uma das primeiras 
mulheres a pedir a admissão no  

Opus Dei. Era doutorada em Química. 
Impulsionou iniciativas a favor de jovens, 

profissionais e mães de família. Começou o 
trabalho apostólico do Opus Dei no México 
(1950-1956), onde pôs em funcionamento 

várias residências de estudantes, uma escola 
para mulheres rurais e um dispensário médico 

ambulante. Quem a conheceu recorda que 
estava sempre contente, habitualmente 

sorridente, e que transmitia alegria e otimismo. 
Faleceu em Pamplona, com fama de santidade, 

em 16 de julho de 1975. Foi beatificada no dia 
18 de maio de 2019 em Madri.

Guadalupe Ortiz de 
Landázuri: a primeira mulher 

do Opus Dei beatificada
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9. MULHERES NO OPUS DEI

Cerimônia de beatificação de Guadalupe Ortiz de Landázuri. 
Realizou-se em Madri no dia 18 de maio de 2019; assistiram 

onze mil pessoas provenientes de todo o mundo.

Mons. Fernando Ocáriz dirige-se ao cardeal 
Angelo Becciu durante a cerimônia.
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Que só Jesus brilhe!

Passo a passo, Deus foi-lhe dando a conhecer a sua Vontade com uma pro-
fundidade maior, por entre longos períodos de secura espiritual, nos quais 
não faltaram momentos de profundo gozo e novas iluminações divinas. 
Entre estas, houve uma que lhe confirmou, de forma imediata e direta, o 
núcleo do carisma fundacional do Opus Dei.

Ocorreu em 7 de agosto de 1931, festa da Transfiguração na diocese 
de Madri, ao celebrar a Santa Missa. Chegou o momento da Consagração 

— escreveu nesse mesmo dia num caderno —: ao elevar a Sagrada Hóstia 
(...), veio-me ao pensamento, com força e clareza extraordinárias, o passo da 
Escritura: “et si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad me ipsum” (Ioann. 
12, 32) — quando for elevado sobre todas as coisas, atrairei todos a Mim —. 
Ordinariamente, perante o sobrenatural, tenho medo. Depois vem o “ne ti-
meas!”, sou Eu. E compreendi que serão os homens e as mulheres de Deus, 
que hão-de erguer a Cruz com os ensinamentos de Cristo sobre o pináculo de 
toda a atividade humana... E vi o Senhor triunfar, atraindo a Si todas as coisas.

A partir daquela nova luz do Senhor, pregou, com uma força especial, a 
necessidade de pôr Cristo no íntimo de todas as atividades humanas me-
diante um trabalho santificado, santificante e santificador.

Algum tempo depois, novas moções interiores da graça foram com-
pletando e desenvolvendo na sua alma os contornos daquele querer divino 
que Deus lhe tinha mostrado no dia 2 de outubro. Um deles ficou-lhe pro-
fundamente gravado: certo dia do outono de 1931, numa oração especial-
mente elevada, tomou consciência, com uma luz muito viva e de um modo 
especialíssimo, do sentido da filiação divina, que constitui o fundamento 
do espírito do Opus Dei.

Estive considerando — referia nos seus Apontamentos íntimos — as bon-
dades de Deus para comigo e, cheio de gozo interior, teria gritado em plena rua, 
para que toda a gente soubesse do meu agradecimento filial: Pai! Pai! E — se 
não aos gritos — andei em voz baixa a chamar-lhe assim: — Pai! — muitas 
vezes, certo de Lhe agradar.

Alguns dias depois, em 16 de outubro de 1931, este sentimento reavi-
vou-se num tempo de oração em que se entrelaçaram a secura e a fé viva: 
Quis fazer oração, depois da Missa, na quietude da minha igreja. Não consegui. 
Em Atocha, comprei um jornal (o A.B.C.) e peguei o bonde. Até este momento 
em que estou escrevendo, não consegui ler mais que um parágrafo do jornal. 
Senti afluir em mim uma oração de afetos, copiosa e ardente. Assim perma-
neci no bonde e até minha casa. →

10
Novas luzes
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Em momentos humanamente difíceis — escreveu posteriormente —, (...) 
senti a ação do Senhor que fazia germinar no meu coração e nos meus lábios, 
com a força de algo imperiosamente necessário, esta terna invocação: Abba! 
Pater! Estava na rua, num bonde: a rua não impede o nosso diálogo contem-
plativo; o bulício do mundo é, para nós, lugar de oração.

Esta profunda consciência da filiação divina gravou-se-lhe desde 
aquele instante no mais íntimo da alma: compreendeu claramente que se 
tratava do fundamento daquele espírito de santificação e de apostolado 
que Deus o chamava a difundir.

Aquela luz não constituiu apenas um impulso e um estímulo para a sua 
oração pessoal, que se tornou ainda mais intensa e confiante perante um 
Deus, Pai, que nos ama mais do que todas as mães do mundo podem querer 
aos seus filhos. Foi uma luz com a qual ensinaria a contemplar, com uma 
visão nova, todas as realidades humanas: Precisamente porque somos filhos 
de Deus — recordaria passado tempo —, essa realidade leva-nos também 
a contemplar, com amor e com admiração, todas as coisas que saíram das 
mãos de Deus Pai Criador. E, deste modo, somos contemplativos no meio do 
mundo, amando o mundo.

Conhecer Cristo; dá-Lo a conhecer; levá-Lo a todos os lugares, escre-
veu S Josemaria com traços fortes num pequeno pedaço de papel. Estas 
palavras sintetizavam a meta que, movido por Deus, se propusera levar 
a cabo ao longo da vida. Para a atingir, mobilizaria milhares de homens 
e mulheres de todas as profissões, de todas as condições sociais, e ensi-
ná-los-ia a sentirem-se urgidos, pela sua própria vocação cristã, a tra-
balhar para esse fim.

Movido pelo afã de levar Cristo a todos os lugares, S. Josemaria lembra-
va aos seus filhos no Opus Dei — que denominava uma grande catequese 

— que deviam dar a conhecer Cristo — cada um no lugar em que Deus o ti-
nha colocado no mundo —, dando a conhecer a riqueza e as exigências da 
vocação cristã.

Essas exigências — explicava — não podem reduzir-se ao cumpri-
mento periódico de uns quantos deveres religiosos; teriam de enriquecer 
e vivificar tudo: os afazeres pessoais, familiares e sociais. ◼

10. NOVAS LUZES

Imagem antiga do Paseo de 
Atocha e da estação do mesmo 
nome, originariamente 
denominada estação del 
Mediodía, em Madri. Foi num 
bonde deste tipo que o 
fundador do Opus Dei recebeu 
uma graça especial de Deus que 
o confirmou no espírito de 
filiação divina. À direita, a 
primeira página do jornal ABC 
de 16 de outubro de 1931.
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Que só Jesus brilhe!10. NOVAS LUZES

Imagem exterior de Nossa 
Senhora da Almudena, em 
Madri, tal como se 
encontrava por volta de 
1942. Diante dela, no meio 
da rua, rezou muitas vezes  
S. Josemaria. Assim o mostra 
um baixo-relevo da capela 
dedicada a S. Josemaria na 
catedral da Almudena. Em 
cima, uma fotografia antiga 
do local; à esquerda, outra 
mais recente.

Fotografia datada de 1930 em Madri. 
Junto de S. Josemaria — de pé, à 

direita —, vêem-se três dos primeiros 
que quiseram vincular-se ao Opus Dei: 

Isidoro Zorzano, jovem engenheiro 
que conhecia desde os tempos de 

Logronho; o Pe. Norberto Rodríguez, 
que também era capelão do Patronato 
de Enfermos; e José Romeo, estudante 

de Arquitetura, cujo irmão tinha 
coincidido com o fundador do Opus Dei 

na Faculdade de Direito de Saragoça.
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No fundo da sua alma, Deus continuava a urgi-lo, sem cessar: Mais, mais, 
mais: milhares de homens e de mulheres, novas cidades, novos países, ou-
tros continentes, o mundo inteiro! E ele era apenas um sacerdote de trinta 
anos, que tinha de manter a família, sem dinheiro, sem meios, sem expe-
riência. Só contava, dizia, com a graça de Deus e bom humor.

* * *
Quando era pequeno, antes de Deus o chamar para o sacerdócio, queria 

ser arquiteto para construir grandes casas e altos edifícios. E agora encon-
trava-se a ter de levantar um, altíssimo e singular: um edifício sobrena-
tural. O que se lhe pedia era pôr os alicerces de uma Obra de Deus. Onde 
encontrar esses alicerces?

Fins sobrenaturais? — pensou. Logo, meios sobrenaturais! Esses iriam 
ser os alicerces dessa Obra, desse trabalho de Deus, Opus Dei: os sofrimen-
tos dos doentes incuráveis, as dores dos mais desamparados, as orações 
das crianças. A oração, a dor oferecida a Deus. Sim, essa iria ser a base, o 
alicerce sólido do Opus Dei.

Fui em busca de fortaleza — contaria mais tarde — aos bairros mais po-
bres de Madri. Horas e horas por toda a parte, todos os dias, a pé de um lado 
para o outro, entre pobres envergonhados e pobres miseráveis, que não tinham 
absolutamente nada; entre crianças com o ranho até a boca, sujas, mas crian-
ças, que quer dizer almas agradáveis a Deus

Não era fácil tarefa levar a cabo esse trabalho: grande parte dessas 
pessoas dos bairros miseráveis da periferia madrilena, com quem ia ter, 
ao ver uma batina — coisa que começava a tornar-se perigosa naqueles 
anos de grave agitação social na Espanha — explodia em insultos e amea-
ças. S. Josemaria demonstrou uma grande valentia, sem a qual não teria 
podido realizar essas tarefas caritativas e sociais nos bairros operários e 
nas zonas pobres de Madri.

Ia também visitar doentes em diversos hospitais: o Hospital Geral, ou 
Provincial; o Hospital del Rey, que se chamou mais tarde Hospital Nacional, 
dedicado exclusivamente à assistência e isolamento de doentes infecio-
sos; e o Hospital da Princesa, junto à “Glorieta de San Bernardo”. Nesses 
lugares faleciam todos os anos milhares de pessoas vitimadas pela febre 
tifóide, por pneumonias graves, pela varíola e pela tuberculose. Sobretudo 
em relação a esta última doença, as estatísticas de mortalidade eram ar-
repiantes. Algumas dessas salas, repletas de tuberculosos, não eram mais 
que antecâmaras da morte, onde aqueles homens e mulheres consumiam, 
sem esperança alguma de cura, os últimos dias de vida. →

11
O alicerce da dor
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A toda aquela pobre gente, que atendia espiritualmente e socorria nas 
suas necessidades materiais, pedia — como contava alguns anos mais 
tarde — que oferecessem essas dores, as horas passadas de cama, a solidão 

— alguns estavam muito sós! —; que oferecessem ao Senhor tudo isso pelo 
trabalho que realizávamos com os jovens.

* * *
O nosso trabalho atual? — escrevia ao engenheiro Isidoro Zorzano, um 

dos primeiros membros do Opus Dei, que trabalhava em Málaga. Cada um 
de nós é uma pedra dos alicerces. Vamos adquirir vigor espiritual, à prova de 
provações, para podermos resistir ao peso ingente da Obra de Deus. Rezar. 
Expiar.

As suas penitências tornaram-se muito intensas no decorrer desses 
anos. Pede-me o Senhor, sem sombra de dúvida — escrevia ao seu diretor 
espiritual em 22 de junho de 1933, depois de uns dias de retiro —, que au-
mente a intensidade da penitência. Quando lhe sou fiel neste ponto, parece 
que a Obra toma novo impulso.

Ao mesmo tempo que se mortificava, rezava e fazia rezar. O Pe. José 
María Somoano, um dos sacerdotes que ajudavam o Fundador nos começos 
do trabalho, dizia muitas vezes a María Ignacia García Escobar, tubercu-
losa, que aguardava a morte no Hospital del Rey: "María: é preciso pedir 
muito por uma intenção, que é para o bem de todos. Esta petição não é para 
uns dias; é um bem universal que necessita de orações e sacrifícios, hoje, 
amanhã e sempre. Peça sem descanso..."

María Ignacia — que um pouco mais tarde pediu também a admissão 
na Obra — oferecia todos os seus intensos sofrimentos por aquela intenção, 
tal como muitas outras doentes do hospital: "Durante a noite — escrevia 
no seu caderno de notas —, quando as dores não me deixam dormir, en-
tretenho-me a lembrar, repetidas vezes, a Nosso Senhor, a sua intenção".

Com razão pôde S. Josemaria afirmar, ao longo de toda a sua vida, que o 
Opus Dei tinha nascido entre os pobres e os doentes dos hospitais de Madri. ◼

11. O ALICERCE DA DOR

Na capela dedicada a  
S. Josemaria na catedral 
da Almudena, um 
baixo-relevo recorda o 
seu atendimento a 
doentes durante os 
primeiros anos da Obra. 
Em baixo, imagem do 
Hospital Geral, ou 
Provincial, hoje 
transformado em Museu 
Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía. Em outubro 
de 1931, quando  
S. Josemaria deixou o 
Patronato de Enfermos e 
passou a ser capelão do 
convento de Santa Isabel, 
começou a visitar os 
doentes deste hospital 
todos os domingos.
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Hospital del Rey, criado em 
1925. S. Josemaria visitou 

com frequência os doentes 
deste hospital, para lhes 

administrar os sacramentos 
e os atender nas suas 

necessidades, pedindo-lhes 
ao mesmo tempo orações 

pelo Opus Dei.

María Ignacia García Escobar, uma das primeiras mulheres que quis 
vincular-se ao Opus Dei, falecida em 1933 no Hospital Nacional de 
Infeciosos, conhecido vulgarmente como Hospital del Rey.

O Pe. José María Somoano era capelão do 
Hospital Nacional quando conheceu  

S. Josemaria, em janeiro de 1932. Embora 
tenha cessado no cargo em abril — por 
motivo de umas leis antirreligiosas —, 

continuou a visitar os doentes que 
requeriam a sua presença sem ter em 

conta o risco. Faleceu em 16 de julho de 
1932, talvez envenenado por inimigos da 

fé. Tinha oferecido a sua vida a Deus.

María Ignacia teve notícia do Opus Dei através do 
capelão do hospital, Pe. José María Somoano. 
Quando este faleceu, escreveu um testemunho sobre 
o entusiasmo com que lhes pedia orações pela Obra: 
"María, é preciso pedir muito por uma intenção, que 
é para bem de todos. — Esta petição não se limita a 
uns dias. Trata-se de um bem universal que 
necessita orações e sacrifícios, hoje, amanhã e 
sempre. Peça sem descanso que a finalidade da 
intenção de que lhe falo é muito bela".

11. O ALICERCE DA DOR
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S. Josemaria queria caminhar no ritmo de Deus, e Deus andava muito de-
pressa. Tudo estava por fazer, e não contava com recursos humanos, nem 
materiais, nem econômicos. Não obstante, lançou-se, em 1933, ao primei-
ro trabalho apostólico corporativo do Opus Dei: a Academia DYA.

Foi, de início, uma pequena academia de explicações para estudantes 
de Direito e Arquitetura. Depois, ampliou-se e tornou-se residência de 
universitários. Com as iniciais desses dois cursos — Direito e Arquitetu-
ra — formou-se o nome. Ainda que DYA admitisse também outra leitura, 
mais sobrenatural: Deus e Audácia.

Na realidade, audácia humana e confiança em Deus não faltaram a S. 
Josemaria. Dívidas, também não: quando o dinheiro chegava para pagar a 
fatura da luz, não era suficiente para a do telefone. Era uma aventura. Para 
alguns, um disparate. Assim se explica que um dos seus amigos comen-
tasse que aquilo equivalia a "lançar-se de grande altura sem paraquedas". 
Sob o ponto de vista meramente humano, talvez não lhe faltasse razão.

Depois de superar dificuldades de todo o tipo — nunca foram fáceis os 
começos das obras de Deus —, em 31 de março de 1935, S. Josemaria teve a 
alegria de poder celebrar Missa junto do primeiro Sacrário que o Opus Dei 
teve no mundo, nessa residência universitária da rua de Ferraz. Tornara-

-se realidade a primeira loucura da sua vida.

* * *
S. Josemaria nunca entendeu a santidade de um modo intimista, como 

uma realidade isolada da vida comum dos homens. Lembrava que Deus ti-
nha amado o mundo até ao extremo de entregar o seu Filho, feito homem, 
para redimir a Humanidade. E sabia que para um cristão comum, que vive 
no meio do mundo, seguir Jesus implica imitar a sua generosidade e a sua 
entrega, e lutar por recapitular em Cristo todas as coisas, configurando 
cristãmente a sociedade.

Nessa tarefa, os intelectuais têm uma particular responsabilidade, em 
virtude da posição que ocupam na sociedade. Por esse motivo, urgia aos jo-
vens universitários que o rodeavam e a todas as pessoas que dele se aproxi-
mavam a aprofundarem na doutrina cristã — a ignorância, dizia, é o maior 
inimigo da fé — e animava-os a difundi-la com valentia: O mandato de 
Cristo aos seus Apóstolos — afirmava — assume, se é possível dizê-lo assim, 
uma premente atualidade: Ide e ensinai todas as gentes. Não nos podemos 
desentender, não podemos cruzar os braços, não podemos encerrar-nos em 
nós mesmos. Decidamo-nos a travar, por Deus, uma grande batalha de paz, 
de serenidade, de doutrina. ◼

12
A primeira loucura
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Que só Jesus brilhe!12. A PRIMEIRA LOUCURA

Na sobreloja deste edifício de Madri, na 
rua Luchana, teve a sua primeira sede a 
Academia DYA, dos finais de 1933 até 
aos começos do ano de 1934-35.

Primeiro sacrário do Opus Dei, na segunda 
sede da Academia-Residência DYA.

Sobre estas linhas, alguns 
residentes que viviam em DYA 
durante o ano de 1935-1936. 
No canto superior direito,  
S. Josemaria com um grupo de 
universitários no terraço da 
residência, em março de 1935.
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Em meados dos anos 30, tudo começava a andar melhor. A Residência DYA 
foi por diante, deram-se os primeiros passos para começar em Valência, 
foram chegando novas vocações... E também chegou o verão de 1936, que 
deu início à terrível guerra civil espanhola.

Essa luta fratricida cobriu de sangue as terras da Espanha e constituiu 
um marco sombrio na história das perseguições contra a Igreja. Num só 
dia daquele verão, 25 de julho, festa do Apóstolo S. Tiago, padroeiro da 
Espanha, foram assassinados 95 eclesiásticos em todo o país. No mês de 
agosto, a barbárie anticlerical apoderou-se de ruas e povoações: foram 
cometidos 2 077 assassinatos — cerca de 70 por dia — de sacerdotes, re-
ligiosos e religiosas. Não faltaram, também, infelizmente, assassinatos 
de muitos homens e mulheres, leigos, apenas pelo fato de serem católicos.

* * *
Desde o dia 21 de julho de 1936, S. Josemaria encontrava-se na casa 

da mãe. Mas o lugar não era seguro. No princípio de agosto, disseram-lhe 
que ia ser feita uma busca naquela casa, e a família entendeu ser perigo-
so que permanecesse ali: teve de refugiar-se em casa de um amigo. E não 
eram vãos os temores. Pouco tempo depois, chegou-lhes a notícia de que 
tinham enforcado um homem que se parecia muito com ele.

Começou, assim, um longo calvário de refúgio em refúgio. Foi percor-
rendo sucessivamente domicílios particulares. Mas a situação tornava-se 
perigosa para todos: naquelas circunstâncias, acolher um sacerdote na 
própria casa equivalia a assinar a própria sentença de morte.

Em 30 de agosto, estava refugiado com outros perseguidos, num apar-
tamento da rua Sagasta. Um deles não sabia quem era Escrivá. Anos mais 
tarde recordava: "Os milicianos tinham entrado para uma dessas buscas 
que faziam: revistavam do subsolo ao sótão... Começaram a inspecionar 
o subsolo e passaram depois a cada um dos apartamentos. Antes de che-
garem ao nosso, subimos, por uma escada interior, para o sótão, cheio de 
pó de carvão e de coisas velhas, como todas as mansardas, onde não nos 
podíamos pôr em pé porque chegávamos com a cabeça ao teto... Fazia um 
calor insuportável. A certa altura, ouvimo-los entrar no sótão do lado para 
proceder à busca... →

13
Verão de 1936
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"Encontrando-me nesta situação, o Pe. Josemaria aproxima-se de mim 
e diz-me:

"—Sou sacerdote; passamos por momentos difíceis; se quiseres, faz um ato 
de contrição e dou-te a absolvição.

"De modo inexplicável, depois de terem inspecionado toda a casa, não 
entraram naquela mansarda. Era necessária muita coragem para me dizer 
que era sacerdote, uma vez que eu podia tê-lo traído e, no caso de terem 
entrado, podia tentar salvar a minha vida, denunciando-o".

Perante esta situação, em outubro de 1936 não teve outro remédio se-
não refugiar-se na clínica de um amigo de família, o Dr. Suils, destinada 
a doentes mentais. Ironia do destino: quantas vezes lhe tinham chamado 
louco pelas suas aventuras apostólicas, e agora tinha de se fazer passar 
por louco. ◼

13. VERÃO DE 1936

Durante a Guerra Civil 
espanhola, o ódio 

anticristão também se 
dirigiu às igrejas e as 

imagens. Na fotografia, 
um grupo de milicianos 

dispara contra o Sagrado 
Coração do Cerro de los 

Ángeles, ao sul de Madri.

Clínica psiquiátrica 
do Dr. Suils, nos 
arredores de 
Madri. Em baixo, o 
fundador do Opus 
Dei em 1937.

Esta imagem de Nossa Senhora está na 
base do monumento a Colombo, na 
praça madrilena que tem o seu nome 
— à esquerda, numa vista dos princípios 
do século XX —. Diante dela,  
S. Josemaria rezou em numerosas 
ocasiões no decurso do conflito.
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Algum tempo depois, em março de 1937, o Fundador encontrou asilo na 
Legação de Honduras, onde permaneceu vários meses. Estava tão depau-
perado, que quando a mãe o foi visitar, no início da sua estadia, só o reco-
nheceu pela voz. Foi um tempo de intensa oração e de penitência: tempo de 
sofrimento interior e de amadurecimento espiritual que aparece refletido 
no ponto 697 de Caminho:

Os acontecimentos públicos levaram-te a um encerramento voluntário, 
pior talvez, pelas suas circunstâncias, do que o encerramento numa prisão. 

— Sofreste um eclipse da tua personalidade.

Não tens ambiente: só egoísmos, curiosidades, incompreensões e murmu-
ração. — Bom. E daí? Esqueces-te da tua vontade libérrima e do teu poder de 

“criança”? — a falta de folhas e de flores (de ação externa) não exclui a mul-
tiplicação e a atividade das raízes (vida interior).

Trabalha: mudará o rumo das coisas, e darás mais frutos do que antes, e 
mais saborosos.

No mês de agosto obteve, por fim, uma documentação precária que 
lhe permitiu circular com certa liberdade por Madri. Pôde prosseguir o seu 
apostolado, muito embora as circunstâncias lhe exigissem administrar o 
sacramento da confissão disfarçadamente, dando um passeio; conferir 
batismos às escondidas; ou pregar um retiro mudando constantemente 
de local, para não levantar suspeitas. Atendeu também, nessa altura, um 
grupo de religiosas que sofria os efeitos da perseguição.

* * *
Meses? Anos? Ninguém sabia quanto podia durar aquele longo conflito. 

S. Josemaria tentava, por muitos meses, sair de Madri, e esperava, desde 
março, os resultados de variadas diligências, quando se anteviu uma pos-
sibilidade: passar para o outro lado através dos Pireneus. Decidiu-se por 
esta solução e, após peripécias várias, em 19 de novembro de 1937 em-
preendeu, com alguns membros do Opus Dei e outras pessoas, a perigosa 
travessia das montanhas.

Um pequeno grupo de fugitivos, sob as ordens de um guia de mon-
tanha, começou a expedição. A marcha durou cinco noites entre precipí-
cios e desfiladeiros, com caminhadas noturnas que se prolongavam até 
ao esgotamento. →

14
Uma rosa na noite
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Passaram a noite do dia 21 na zona destinada ao pároco, anexa a uma 
igreja que tinha sido danificada e abandonada. "No dia seguinte — conta-
va Juan Jiménez Vargas, um dos membros do Opus Dei que o acompanha-
vam — o Padre parecia muito preocupado, embora não nos dissesse nada 
que pudesse dar a entender o seu estado de ânimo. Não tinha dormido em 
toda a noite. Tão mal se sentia que decidiu não celebrar Missa naquela al-
tura. Saiu do quarto e desceu à igreja, que estava destruída: os milicianos 
tinham-na saqueado e queimado em dezembro de 1936.

"Ali permaneceu durante algum tempo. Ao regressar, via-se que estava 
extraordinariamente alegre e trazia na mão uma rosa de madeira dourada. 
Embora naquela altura nada nos tenha dito, todos ficamos com a impres-
são de que aquela rosa, que provinha de um dos retábulos destruídos da 
igreja, tinha para ele uma profunda significação sobrenatural".

O Fundador desejava chegar ao outro lado para gozar da necessária 
liberdade de movimentos para levar por diante o Opus Dei; mas também 
pensava nos que tinha deixado em Madri: uns quantos estavam refugia-
dos; outros, na prisão. Nessa situação tinha pedido a Deus algo que não 
recomendaria nunca: um sinal — uma rosa — que o confirmasse na sua 
decisão e o confortasse naquela aflição. E ao entrar nessa igreja destruída, 
tinha visto no chão o brilho de uma rosa de madeira talhada que provinha 
de um dos retábulos da igreja — provavelmente do altar de Nossa Senhora 
do Rosário — queimado pelos milicianos. 

É uma rosa de madeira dourada — explicava alguns anos depois — sem 
qualquer importância. Ali, perto dos Pireneus catalães, tive-a pela primeira 
vez entre as mãos. Foi um presente de Nossa Senhora, por quem nos vêm to-
das as coisas boas.

No futuro, falaria pouco dessa ocorrência: em parte por humildade  
— era o protagonista dessas graças de Deus — e, por outro lado, porque 
não era amigo de milagrices: Não esqueçais, meus filhos — sublinhava com 
energia —, que o sobrenatural, para nós, se encontra na vida corrente.

Pôde celebrar a Santa Missa, no domingo, 28 de novembro, junto à 
torrente da Ribalera.

"Sobre uma rocha e ajoelhado — escreveu então um dos expedicio-
nários — quase deitado no chão, um sacerdote que vem conosco celebra 
a Missa. Não a reza como outros sacerdotes das igrejas. As suas palavras 
claras e sentidas metem-se-nos na alma. Nunca ouvi uma missa como 
hoje, não sei se pelas circunstâncias ou porque o sacerdote é um santo". ◼

14. UMA ROSA NA NOITE

De 14 de março até aos  
finais de agosto de 1937,  

S. Josemaria esteve refugiado 
na Legação das Honduras em 

Madri. Em sua companhia, 
estavam o irmão, Santiago, e 
alguns membros do Opus Dei. 

Fizeram desenhos de como 
celebravam a Eucaristia 

naquelas condições de 
perseguição, sobre um altar 

improvisado com malas,  
e do compartimento  

que ocupavam.
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Nos últimos dias de agosto de 1937, S. Josemaria conseguiu uma nomeação 
como intendente do Consulado das Honduras. Com a documentação facultada, 

continuou a desempenhar o seu ministério sacerdotal em Madri até outubro, 
altura em que decidiu escapar da zona republicana atravessando os Pireneus.  

À direita, no dia 2 de novembro de 1937, em Barcelona, com Miguel Fisac e Juan 
Jiménez Vargas, enquanto esperavam para dar início à expedição.

Cigarreira que S. Josemaria usou 
como “sacrário ambulante”, para 

dar a comunhão a pessoas que não 
tinham podido receber a Eucaristia 
desde o início da guerra. A saca de 

pano, com a bandeira das Honduras 
e o selo da Legação, servia para 

guardar a cigarreira.
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Que só Jesus brilhe!14. UMA ROSA NA NOITE

S. Josemaria e os que o acompanhavam na sua expedição para a travessia 
dos Pireneus permaneceram escondidos durante oito dias, em novembro 
de 1937, primeiro na aldeia de Vilaró e depois no bosque de Rialp, numa 
cabana. À esquerda, desenhos que fizeram do seu esconderijo. Em baixo, 

a imagem da Virgem do Pilar que transportavam consigo.
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A rosa de talha que S. Josemaria encontrou em 
Pallerols. À direita, um desenho feito por um 
membro do Opus Dei, Pedro Casciaro, durante a 
travessia. Em baixo, em Andorra, o grupo completo. 
Permaneceram no principado nove dias, e daí 
partiram para a outra zona da Espanha, passando 
primeiro por Lourdes para agradecer a Nossa 
Senhora terem chegado sãos e salvos.

0 km 10

Itinerário seguido por S. Josemaria
na passagem dos Pireneus,

de 19 de novembro a
2 de dezembro de 1937
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Sant Julià
de Lòria

Argolell

Mas
d’Alins

Arduix

Primeira noite
de caminhada
De 27 para 28, caminham até
ao barranco da Ribalera, com
paragem na Casa del Corb.

Segunda noite
A partir do dia 28 a
expedição tem como guia
Josep Cirera. Ao todo, são
24 pessoas. Na madrugada
de 29 chegam a Fenollet.

De 29 a 30 de novembro vão de Fenollet
até à Borda de Conorbau. A subida a Ares,
com um desnível de 900 metros, é
particularmente dura para S. Josemaria.

Quarta noite
A caminhada da noite de 30 de
novembro para 1 de dezembro,
da Borda de Conorbau até às Rochas
da Caubella, é bastante acidentada.
Passam os rios de Castellbò e Aravell,
que atravessam cinco vezes, molhando
frequentemente pés e pernas.
De dia, descansam escondidos
entre rochas e matagais.

Quinta e última noite
Por volta das 6 da tarde de 1 de dezembro, começam a última
etapa. Fica marcada por avanços e esperas tensas, pois a zona
encontra-se muito vigiada. Entram em Andorra por Mas d’Alins,
ao amanhecer de quinta-feira, 2 de dezembro, e continuam a
caminhar até Sant Julià de Lòria. Desde a “Cabana de S. Rafael”,
perfizeram a pé 87 quilômetros, com um desnível acumulado
positivo de 5 800 metros. De Sant Julià vão de ônibus até
Escaldes, onde ficam nove dias,
de 2 a 10 de dezembro de 1937.

Pallerols
Passam os dias 
20 e 21 em 
uma fazenda.

No dia 22, chegam os
dois últimos do grupo
de Barcelona. Os oito
esperam numa cabana
até ao dia 27.

Ônibus que partia de Barcelona
Em 19 de novembro, S. Josemaria apanha um ônibus
até Oliana. Acompanham-no outras cinco pessoas
relacionadas com o Opus Dei, e  outras duas
aguardam em Barcelona.

Peramola
S. Josemaria e outros dois passam a noite de 19
para 20 num palheiro. Os outros três juntam-se
ao grupo no dia 21 em Vilaró.

Cabana de S. Rafael

Terceira noite

Vilaró
Passam os dias 20 e 21 em uma fazenda

Barcelona
Lleida

La Seu
d’Urgell

ANDORRA

FRANÇA

ESPANHA

PORTUGAL Madrid

Lisboa
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Que só Jesus brilhe!
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No dia 2 de dezembro de 1937, S. Josemaria chegou a Andorra juntamente 
com os que o acompanhavam. Daí foi a Lourdes, para agradecer a Nossa 
Senhora terem chegado sãos e salvos; e em janeiro de 1938, depois de uma 
breve estadia em Pamplona, estabeleceu-se em Burgos.

Apesar de se encontrar exausto pelas adversidades sofridas nos últi-
mos meses em Madri e pelo cansaço da travessia recente, resolveu, após 
uns dias de retiro espiritual, redobrar a sua oração e mortificação: dormir 
muito poucas horas e velar em oração uma noite inteira todas as semanas.

"Estou certa de que muitas noites não dormia — comentava uma das 
religiosas que tratavam dos quartos durante a sua permanência em Vitó-
ria, em agosto de 1938, para lhes pregar uns exercícios espirituais — ou, 
pelo menos, em nosso parecer, não dormia na cama. O que é fato é que os 
lençóis estavam sem rugas, e, embora deixasse a cama aberta, como se 
a tivesse usado, nós notávamos que, se dormira, não tinha sido na cama. 
Sempre pensamos que se servia do chão duro para repousar. Por outro lado, 
em muitas noites íamos encontrá-lo de joelhos, ao pé do Sacrário, fazendo 
oração, no decorrer de muitas horas".

* * *
Ao longo daqueles meses em Burgos, embora a maioria dos rapazes que 

dirigia se encontrasse muito longe dali, nas trincheiras, não ficou aposto-
licamente inativo. Apesar da sua precária situação econômica, percorreu a 
Península e foi visitando uns e outros, chegando até onde lhe permitiam 
as frentes de batalha, para os fortalecer na fé e na vida cristã. A um dos 
que o tinham acompanhado na travessia pelos Pireneus, escreveu no mês 
de fevereiro:

Querido Tomás: Que vontade tenho de te dar um abraço! Entretanto, pe-
ço-te que nos ajudes, com as tuas orações e com os teus trabalhos.

Estou correndo de um lado para o outro: Acabei de chegar de Vitória e Bil-
bao. E antes disso: Palência, Valladolid, Salamanca e Ávila. Agora estou me 
recuperando de um resfriado que peguei no Norte. Depois, vou para León e 
Astorga. Tomasico: quando é que vais aparecer por aqui, para nos vermos? →

15
Recomeçar
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A Tomás já tinha mostrado a possibilidade de se entregar a Deus, den-
tro do Opus Dei, no estado matrimonial. S. Josemaria sabia que os casados 
faziam parte — com plenitude e unicidade de vocação — da luz funda-
cional do dia 2 de outubro. Mas Tomás teria de esperar ainda alguns anos, 
antes de se incorporar definitivamente na Obra: não existia ainda o cami-
nho jurídico apropriado nem os tempos estavam ainda maduros para isso.

* * *
Em 28 de março de 1939 pôde, por fim, regressar a Madri, que, por todo 

o lado, apresentava as marcas da passada guerra. Logo que pôde, foi até à 
casa de Ferraz, 16, onde se encontrava a residência de estudantes em que 
pusera tanto empenho e pela qual tanto havia rezado e sofrido. Agora não 
era mais que um montão de ruínas.

Sob o ponto de vista material, ficara quase sem nada. Sob o ponto de 
vista humano, só perseveravam ao seu lado uma dúzia de universitários. 
Alguns, como Luis Gordon, María Ignacia García Escobar ou José María 
Somoano, tinham já falecido. O balanço, após dez anos e meio de inten-
síssimo trabalho apostólico, não era propriamente alentador... Mas S. Jo-
semaria não desanimou. Apreciava as coisas dum ponto de vista muito 
mais elevado: o sobrenatural. O Opus Dei é de Deus – pensava; portanto 
Deus o o levará adiante. E recomeçou o trabalho apostólico com um maior 
empenho, e maior esperança, se possível era.

E continuou a impulsionar, cheio de fé, um intenso apostolado pelas 
cidades espanholas, mobilizando especialmente os jovens universitários 
para levarem Cristo a todos os ambientes e descobrirem a grandeza da sua 
vocação cristã. ◼

15. RECOMEÇAR

Em Manzanares, S. Josemaria 
com um membro do Opus Dei, 

pouco depois de terminar a 
Guerra Civil espanhola.
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Paróquia de
São Cosme 
e Damião

Catedral

Capitanía
general

RIO ARLANZÓN

Por volta do ano de 1912, antes de S. Josemaria viver
na cidade, com atualizações e um percurso por

alguns lugares relacionados com a sua biografia.

BURGOS

Fuente: Instituto Geográfico Nacional, Plano de Burgos de 1912;
Benito Chías y Carbó, España Regional (1910),

Fundos do IGN, CC BY 4.0 ign.es
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Primeiro alojamento
Ao chegar a Burgos, em 8 de 
janeiro de 1938, S. Josemaria 
alojou-se numa pensão da rua 
de Santa Clara. Ali residiu três 
meses, até 29 de março.

Paróquia de São Cosme e Damião
S. Josemaria celebrou muitas vezes a missa 
nesta igreja, num altar barroco, com uma 
Imaculada Conceição ao centro.

Último alojamento
Em 13 de dezembro de 1938 mudaram para uns 
quartos subarrendados numa moradia da rua 
Concepción. Nesse edifício, por baixo, viviam os 
Rodríguez Casado: ali recomeçou o apostolado da Obra 
com mulheres. S. Josemaria saiu de Burgos em 27 de 
março de 1939 para se dirigir a Madri, recentemente 
tomada pelos nacionais, onde entrou no dia 28.

Catedral
A catedral de Burgos, consagrada em 1260, é um dos 
mais belos monumentos da arte gótica espanhola.  
S. Josemaria gostava de levar os jovens com quem se 
dava até ao alto de uma torre, para admirarem os 
pináculos: ao mostrar-lhes esse rendilhado de pedra, 
que fica escondido de quem passava na rua, explicava-
lhes que era um trabalho feito só para Deus.

Hotel Sabadell
Entre 29 de março e 13 de 
dezembro de 1938, o fundador 
do Opus Dei e alguns dos 
primeiros membros alojaram-
se neste hotel, primeiro num 
quarto e, a partir de 9 de maio, 
noutro. Aí prosseguiu o 
trabalho apostólico com mais 
de uma centena de pessoas.

Colégio das Teresianas
S. Josemaria celebrou missa 
com frequência na capela das 
Teresianas, instituição 
fundada por S. Pedro Poveda, 
seu amigo que foi fuzilado em 
Madri no início da guerra.  
De acordo com a sua superiora, 
Josefa Segovia, ajudou a 
preparar um plano para o seu 
atendimento espiritual.

Correios
S. Josemaria manteve uma 
intensa troca de cartas com os 
que participavam no trabalho 
apostólico do Opus Dei antes 
da guerra.

Estação de trem
S. Josemaria deslocou-se 
numerosas vezes, 
especialmente até ao 
outono de 1938, para 
atender os jovens dispersos 
pelo território espanhol.

Mosteiro de Las Huelgas
Estar em Burgos serviu a  
S. Josemaria para encontrar um 
novo tema para a sua tese de 
doutorado em Direito:  
a jurisdição da Abadessa  
de Las Huelgas Reales.  
Visitou o mosteiro por  
diversas vezes.

Igreja do Carmo
Quatro dias depois de chegar  
a Burgos, S. Josemaria foi aos 
Carmelitas e aí teve um 
encontro com o P. José Miguel. 
Foram as pegadas dos seus pés 
descalços na neve que haviam 
tocado o coração do fundador 
da Obra. Celebrou missa 
algumas vezes na igreja (a 
atual é de 1968), e pregou 
duas vigílias, nos dias 4 e 29 
de junho de 1938.
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Cidades espanholas
a que fizeram viagens

S. Josemaria e os
primeiros membros do
Opus Dei, a partir de 
Madri, nos anos de

1939 e 1940

Linhas de estradas de ferro
na Espanha em 1941

Calatayud

Vergara

Alaquàs

Burjasot

15. RECOMEÇAR

No dia 28 de março de 1939,  
S. Josemaria regressou à 
capital. Encontrou neste 

estado a Academia-
Residência DYA. Em cima: 

cartaz com umas palavras da 
Sagrada Escritura, feito para a 

biblioteca da Academia DYA, 
na sede de Luchana, e depois 

colocado na primeira 
residência de Ferraz. Ficou 

guardado num baú antes da 
guerra, com outros 

documentos do fundador da 
Obra. Havia outro 

pergaminho idêntico em DYA, 
achado entre os escombros.

Com Álvaro del Portillo em 
Valência, em setembro de 1939, 
poucos meses depois de terminar 
a Guerra Civil. Em baixo, bilhetes 
de trem utilizados para viajar de 
Madri para algumas cidades 
espanholas.
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"Quando Vós, Senhor, quereis dar ânimo, quão pouco importam todas as 
dificuldades!", escreveu Santa Teresa de Ávila ao deparar com resistências 
para fundar o mosteiro de S. José em Medina del Campo. A reformadora 
do Carmelo não se livrou, como a maioria dos santos, de insídias e mur-
murações. O mesmo sucedeu, ao longo dos séculos, entre muitos outros, a 
Santo Inácio de Loiola, a S. José de Calasâncio, a S. Francisco de Sales, a S. 
João Bosco, a Santo Antônio Maria Claret... S. Josemaria não foi, por este 
prisma, exceção.

Os bispos de numerosas dioceses da Espanha, durante os anos pos-
teriores à guerra, atraídos pelo seu vigor apostólico e pela sua fama de 
santidade, pediram-lhe para pregar retiros para o clero. E milhares de sa-
cerdotes puderam então escutar a sua palavra inflamada no amor a Deus.

Durante esses mesmos anos cresceram as incompreensões em torno 
da sua figura. Formou-se um tal clamor de insídias que um dos seus bió-
grafos não hesita em compará-lo ao de um "coaxar de rãs ao cair da tarde".

Santos no meio do mundo! Alguns, ao ouvi-lo, benziam-se. Aquilo 
soava-lhes a loucura, a disparate, e dos grandes. Outros reduziam a “vo-
cação” à chamada ao estado religioso ou ao sacerdócio. Que pretende-
rá realmente — interrogavam-se — esta gente do Opus Dei? Não serão 
hereges camuflados...? Organizou-se uma forte campanha e afirmou-se, 
mesmo a partir de púlpitos e confessionários, que "um terrível perigo para 
a Igreja" se avizinhava.

Da murmuração, passou-se à calúnia, e, a partir daí, numa espiral de 
rumores, construíram-se as mais disparatadas fantasias. Não passava um 
dia que não chegassem aos ouvidos do Fundador novas patranhas. Tão 
numerosas e constantes foram, que S. Josemaria perguntava todas as ma-
nhãs a Álvaro del Portillo — um dos seus mais fiéis colaboradores desde o 
primeiro momento: Álvaro, donde nos caluniarão hoje?

O que mais surpreendia era que algumas dessas murmurações fos-
sem fomentadas por pessoas de fé, que pensavam estar lutando por uma 
boa causa, muitas delas convencidas de que agradavam a Deus com esse 
modo de agir. →

16
Que pouco importam
todas as dificuldades!
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A perseguição assumiu um tom especialmente acre em Barcelona, 
onde viviam apenas meia dúzia de membros do Opus Dei — jovens estu-
dantes — que frequentavam regularmente um apartamento pequeno da 
rua Balmes a que chamavam “El Palau”.

* * *
No meio de todas essas contradições, S. Josemaria, que era reitor do 

Real Patronato de Santa Isabel, contou com o decidido alento do bispo de 
Madri, D. Leopoldo Eijo y Garay, que o tinha apoiado desde os começos do 
trabalho apostólico. Foi D. Leopoldo que quis aprovar o Opus Dei como Pia 
União em 19 de março de 1941, e era ele que o defendia e animava constan-
temente no meio daquela tormenta.

Há muito, muitíssimo tempo (...) — evocaria anos mais tarde S. Josema-
ria —, uma noite, estando eu já deitado e comeaçando a adormecer — quando 
dormia, dormia muito bem; nunca perdi o sono por causa das calúnias e en-
redos daqueles tempos —, tocou o telefone. Atendi e ouvi o seguinte: Josema-
ria... Era D. Leopoldo, na altura bispo de Madri. Tinha uma voz muito cálida. 
Já muitas outras vezes me tinha ligado a essas horas, porque se deitava tarde, 
já de madrugada e celebrava Missa às onze da manhã.

Que aconteceu?, respondi. E disse-me: ecce Satanas expetivit vos ut cri-
braret sicut triticum. Vai revolver-vos, joeirar-vos, como se joeira o trigo 
para o crivar. Seguidamente acrescentou: eu rezo por vós... Et tu... confirma 
filios tuos! Tu, confirma os teus filhos. E desligou.

* * *
Perante estas insídias e calúnias, a resposta de S. Josemaria foi sem-

pre a mesma: o perdão. Perdoou sempre, tudo e a todos, com um coração 
grande e generoso: Eu não tive necessidade de aprender a perdoar — afirma-
va — porque Deus me ensinou a amar. E quando, ao cabo dos anos, alguns 
dos que o tinham difamado lhe foram pedir perdão, declarou-lhes: Não me 
ofendestes; causou-me muita pena a ofensa a Deus que talvez tenham feito os 
que vos informaram mal, e a esses também lhes quero bem.

Perdoou, esqueceu; e ensinou aos membros do Opus Dei a não se sen-
tirem nunca inimigos de ninguém — acontecesse o que acontecesse, dis-
sessem o que dissessem — e deu-lhes um lema para viverem perante Deus 
em transes semelhantes: Calar, rezar, trabalhar, sorrir. ◼

16. QUE POUCO IMPORTAM TODAS AS DIFICULDADES!

Imagem do Menino 
Jesus do Real Mosteiro 
de Agostinhas Recoletas 
de Santa Isabel, no qual 
S. Josemaria foi capelão 
interino (1931-1934) e 
reitor-administrador do 
Patronato (1934-1945). 
O fundador do Opus Dei 
tinha uma especial 
predileção por esta 
imagem, que lhe serviu 
para fazer muitos 
momentos de oração.

No final de uns exercícios espirituais 
pregados ao clero em Vergara 
(Guipúscoa), a convite do bispo de 
Vitoria, em 1939. Em baixo, S. Josemaria 
e D. Leopoldo Eijo y Garay, bispo de 
Madri-Alcalá. A fotografia foi tirada em 
setembro de 1944.
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Terminada a guerra, S. Josemaria 
lançou uma nova residência para 
universitários em Madri: Jenner. Viveu 
lá com a sua família, até meados de 
1940, numa zona separada da dos 
estudantes. Uma imagem do seu 
quarto, datada de março de 1940, 
permite conhecer alguns autores e 
obras reunidos na sua biblioteca de 
estudo e de trabalho. É possível 
identificá-los porque mais tarde essa 
biblioteca foi levada para Roma, onde 
continuou a ampliá-la. O seu apreço 
pela diversidade de carismas na Igreja 
é testemunhado pelos livros e por 
outros autores que lia e citava: Santa 
Catarina de Sena, Santa Teresa de 
Jesus, S. João da Cruz, Santo Inácio de 
Loiola, S. João Bosco, S. José de 
Calasâncio, Santa Teresinha do 
Menino Jesus, Francisca Javiera del 
Valle, Jean B. Chautard, etc.

Quinta prateleira a contar de baixo

Quarta prateleira a contar de baixo

Terceira prateleira a contar de baixo
A biblioteca de trabalho 
de S. Josemaria em 1940

• Louis-Adolphe Paquet, manual de Disputationes theologicæ.
• Tommaso Maria Zigliara, O.P., Propædeutica ad sacram
 theologiam in usum scholarum.

• Tommaso Maria Zigliara, O.P., três 
manuais de Summa philosophica.

• Juan Muncunill, S. J., Tractatus de Christi Ecclesia.

• Giovanni Perrone, S. J., Prælectiones theologicæ.

 • 
Louis Billot, S. J., cinco 

manuais de Teologia.  • 
S. Tomás de Aquino, O.P., dois volumes de  

In omnes S. Pauli Apostoli epistolas commentaria.
• Adolphe Tanquerey, Compagnie des Prêtres
 de Saint-Sulpice, três manuais de Teologia.

• Johann Baptist Franzelin, S. J., Tractatus de SS. 
 Eucharistiæ y Tractatus de sacramentis in genere.

• Três volumes com 
escritos de Padres da 
Igreja do século IV.

• María de Jesús 
 de Ágreda, O.F.M., 
 Mística Ciudad de 
 Dios, em seis tomos.

• 
Albert Maria 

Weiss, O.P., 
Apología del 
cristianismo.

S. Jerónimo, Epistolæ.
•

Juan de Maldonado, S.J., três 
volumes de Commentarii in 

quatuor Evangelistas.
•

• Romano Guardini, El espíritu de la liturgia.
• Joaquín Solans, Manual litúrgico, em dois tomos.

• Liturgia de la Misa.

• Francisco Suárez, S.J., três volumes 
 de Defensio fidei catholicæ.

Antonio Astrain, S.J., Historia de la Compañía 
de Jesús en la asistencia de España.

• 

Franz Hettinger, Apología del cristianismo.
•

Petrus Lombardus, Liber Sententiarum.
•

• Luis de Granada, 
 O.P., Obras.• Luis de Granada, O.P., Obras.

•

Francisco Gómez-Salazar e Vicente de la 
Fuente, Lecciones de disciplina eclesiástica.

Primeira prateleira a contar de baixo

• Giovanni Battista Palma, 
Prælationes historiæ ecclesiasticæ.

• 
Antonio de Molina, monge da Cartuxa 

de Miraflores, Ejercicios espirituales.

Que só Jesus brilhe!
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Que só Jesus brilhe!

Sempre pensei — comentava S. Josemaria, referindo-se à inesperada morte 
da mãe, ocorrida em Madri no dia 22 de abril de 1941, quando dirigia em Lé-
rida um retiro para sacerdotes da diocese — que o Senhor quis de mim esse 
sacrifício, como manifestação externa do meu carinho aos sacerdotes diocesa-
nos, e que a minha mãe continua a interceder especialmente por este trabalho.

Deus tinha semeado na sua alma um profundo zelo apostólico pelos 
sacerdotes. E a esse amor pelo sacerdócio unia-se naquele tempo uma exi-
gência apostólica cada vez mais imperiosa: à medida que o trabalho crescia, 
manifestava-se a urgente necessidade de contar com sacerdotes formados 
no espírito da Obra que pudessem dedicar-se integralmente a esta tarefa.

Esta era a razão pela qual, desde havia algum tempo, seguindo um pla-
no aprovado pelo bispo de Madri, três membros do Opus Dei se preparavam 
intensamente para o sacerdócio, muito embora S. Josemaria não soubesse 
quando e a que título poderia ter lugar a ordenação sacerdotal. Rezava e pe-
dia luz ao Senhor para encontrar uma solução que lhe permitisse conjugar 
o caráter secular próprio do Opus Dei e a adscrição dos sacerdotes neces-
sários para o serviço de um apostolado eminentemente laical e universal. 
Qual era a forma jurídica mais apropriada? Esse era o problema.

Também essa situação de incerteza se resolveu ao estilo de Deus: Depois 
de procurar e não encontrar a solução jurídica — recordava S. Josemaria — o 
Senhor quis dar-ma, precisa e clara. Na manhã do dia 14 de fevereiro de 1943, 
quando celebrava a Santa Missa num centro do Opus Dei para mulheres, em 
Madri, fez-se luz na sua mente. E ao acabar de celebrá-la — lembrava —, 
desenhei o selo da Obra — a Cruz de Cristo abraçando o mundo, metida nas 
suas entranhas — e pude falar da Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz.

Deus, uma vez mais, tinha-lhe mostrado o caminho. Era essa a solução 
que tinha procurado durante muito tempo, sem a encontrar: a Sociedade 
Sacerdotal da Santa Cruz. Uma solução que correspondia plenamente à 
luz que recebera no dia 2 de outubro de 1928, na qual vira o Opus Dei com 
leigos e sacerdotes em íntima cooperação.

Com a Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz, a cujo título se ordenariam 
os novos sacerdotes do Opus Dei e que faria parte integrante e inseparável 
da Obra, tornava-se possível a ordenação sacerdotal de alguns leigos do 
Opus Dei, que poderiam dar assistência espiritual aos restantes membros 
e atender as atividades apostólicas promovidas por estes. →

17
A Sociedade Sacerdotal  
da Santa Cruz
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Que só Jesus brilhe!

Esta nova configuração jurídica foi aceite pela Santa Sé no outono desse 
mesmo ano; e, em 25 de junho de 1944, após uma preparação intensíssi-
ma, o bispo de Madri, D. Leopoldo Eijo y Garay, ordenou os três primeiros 
sacerdotes do Opus Dei: Álvaro del Portillo, José María Hernández Garnica 
e José Luís Múzquiz. Os três eram engenheiros.

Por humildade, para não receber felicitações que julgava não merecer, 
S. Josemaria não assistiu à Ordenação e permaneceu durante esse tempo 
na sua residência da rua Diego de León, a celebrar a Santa Missa e a rezar 
por eles, fiel ao lema que orientou toda a sua vida: Ocultar-me e desapare-
cer, que só Jesus brilhe!

Horas depois, recomentou-lhes: Quando passarem os anos... e eu, por lei 
natural, tiver desaparecido há muito tempo já, os vossos irmãos hão de per-
guntar-vos: que dizia o Padre no dia da ordenação dos três primeiros? Respon-
dei-lhes simplesmente: o Padre repetiu-nos a mesma coisa: oração, oração, 
oração; mortificação, mortificação, mortificação; trabalho, trabalho, trabalho.

Alguns anos depois, por volta de 1950, S. Josemaria viu também com 
a luz de Deus que não havia inconveniente em que os sacerdotes diocesa-
nos pudessem fazer parte da Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz. O Opus 
Dei proporciona a esses sacerdotes, que têm o próprio Bispo como único 
superior, tudo aquilo de que necessitam relativamente à sua direção es-
piritual, para progredirem na sua vida interior e viverem com fidelidade a 
união e obediência ao seu Ordinário. ◼

Retrato da mãe de  
S. Josemaria, Dolores Albás, 
nos últimos anos da sua vida. 
Em baixo, o fundador do 
Opus Dei junto do Venerável 
Isidoro Zorzano, gravemente 
doente. Engenheiro, 
pertencia à Obra desde 1930 
e foi um sólido apoio para  
S. Josemaria desde os 
primeiros momentos. Isidoro 
faleceu santamente em 1943, 
pouco mais de dois anos 
depois do falecimento de 
Dolores Albás.

Ainda se conserva a 
agenda onde  

S. Josemaria desenhou o 
selo da Obra — a Cruz 
de Cristo abraçando o 

mundo, metida no seu 
interior. Mais tarde, 

pediu a um filho seu para 
transformar aquele 

esboço num desenho 
com as proporções 

corretas.

D

D/25

D/5
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S. Josemaria esmerou-se em proporcionar a 
melhor formação possível aos três primeiros fiéis 

do Opus Dei ordenados sacerdotes. Em cima, 
aparecem com alguns dos professores: Pe. José 

María Bulart, Frei Justo Pérez de Urbel e Frei José 
López Ortiz. À direita, durante e após a 

ordenação, recebida das mãos de D. Leopoldo 
Eijo y Garay, bispo de Madri-Alcalá.

Os três primeiros membros do Opus Dei que receberam o sacerdócio, com 
o Fundador. Da esquerda para a direita: José Luis Múzquiz, José María 
Hernández Garnica e Álvaro del Portillo, os três engenheiros.
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Que só Jesus brilhe!17. A SOCIEDADE SACERDOTAL DA SANTA CRUZ

D. Leopoldo Eijo y Garay chega a Diego de León para festejar a 
ordenação dos três primeiros sacerdotes. S. Josemaria tinha 

permanecido ali durante a cerimônia, evitando tornar-se o centro dos 
cumprimentos. Em baixo, Álvaro del Portillo, recém ordenado, dá-lhe a 

sua bênção no oratório do centro do Opus Dei da rua Villanueva.

S. Josemaria, com os três primeiros sacerdotes do 
Opus Dei, em Roma, no dia 25 de junho de 1969, 

25º aniversário da sua ordenação sacerdotal.
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17. A SOCIEDADE SACERDOTAL DA SANTA CRUZ

Em 19 de fevereiro de 1975, numa tertúlia na Guatemala, 
um dos assistentes recordou que era o onomástico de 
Álvaro del Portillo. S. Josemaria voltou-se para ele e 
iniciou um aplauso que terminou numa grande ovação, 
demonstração do apreço de todos os presentes. O fundador 
do Opus Dei ria-se abertamente, enquanto o beato Álvaro 
virava o dedo indicador, com ar de protesto carinhoso, 
para quem tinha falado. S. Josemaria aproveitou para fazer 
um elogio simples daquele que durante tantos anos tinha 
sido o seu filho mais fiel e colaborador mais próximo.

Elogio do 
filho mais fiel

Que só Jesus brilhe!
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17. A SOCIEDADE SACERDOTAL DA SANTA CRUZ

Dos três primeiros sacerdotes, 
Álvaro del Portillo foi o que 
colaborou mais estreitamente com 
S. Josemaria. Em 1975 tornou-se o 
seu primeiro sucessor à frente do 
Opus Dei. Faleceu em 1994. Dez 
anos depois, foi aberto em Roma o 
processo para a sua beatificação e 
canonização. No dia 27 de 
setembro de 2014, foi beatificado 
em Madri, numa missa presidida 
pelo cardeal Angelo Amato a que 
assistiram mais de 200 000 
pessoas provenientes de todo o 
mundo. A festa do beato Álvaro 
celebra-se em 12 de maio, 
aniversário da sua primeira 
comunhão. O Pe. José Luis Múzquiz 
(1912-1983) e o Pe. José María 
Hernández Garnica (1913-1972) 
têm também abertos os respectivos 
processos de canonização. 

Álvaro del Portillo, beato

Que só Jesus brilhe!
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Que só Jesus brilhe!

No meio daquele contraste de luzes e sombras, de alegrias e de contra-
dições, Deus abençoou copiosamente o trabalho apostólico do Opus Dei: 
em 1939, ao terminar a guerra civil espanhola, o único centro estava des-
truído; seis anos mais tarde, em 1945, já existiam outros em Madri, Bar-
celona, Valência, Bilbau, Sevilha, Granada, Saragoça, Valladolid e San-
tiago de Compostela; e centenas de universitários, impelidos pelo zelo de  
S. Josemaria, realizavam um intenso trabalho de formação cristã nos mais 
diversos ambientes.

Mal vislumbrou o fim da segunda guerra mundial, o Fundador começou 
a preparar a expansão apostólica para outros países. Jesus quer a Sua Obra, 
desde o primeiro momento — repetia — com entranha universal, católica. E 
recordava que o Opus Dei não vinha satisfazer uma necessidade particular 
de um país ou de um determinado tempo. Rapidamente estas palavras se 
tornaram realidade. Em 1946, havia já membros do Opus Dei que estuda-
vam ou trabalhavam de um modo estável em Portugal, Inglaterra e Itália, 
difundindo nos seus ambientes profissionais o chamamento para viver 
com plenitude a vocação cristã no meio do mundo.

* * *
A Itália chegou S. Josemaria na noite de 22 de junho de 1946, após 

uma penosíssima travessia de barco de Barcelona a Gênova. No dia se-
guinte, de automóvel, iniciou uma longa viagem que o levou até Roma, 
por estradas destruídas pela guerra. E, embora estivesse prostrado pela 
fadiga, mal chegou ao seu apartamento da Praça Città Leonina, junto da 
Praça de S. Pedro, quis assomar-se a uma pequena varanda para con-
templar a basílica.

Ficou extasiado: parecia-lhe um sonho estar ali, junto da Basílica de 
S. Pedro, a poucos metros dos Palácios Apostólicos, onde umas luzes in-
dicavam a amadíssima presença do Papa.

Muitas vezes, ao passear pelas ruas de Madri, tinha sonhado poder 
receber a Comunhão das mãos do Papa. Agora estava fisicamente muito 
perto do Romano Pontífice, no início de uma nova etapa no caminho do 
Opus Dei. Tinha viajado até ali para dar um novo impulso à universalida-
de da Obra e solucionar o problema jurídico posto pelo Opus Dei, que não 
encontrava uma fórmula adequada no ordenamento jurídico da Igreja. →

18
Uma noite em oração



125124

Que só Jesus brilhe!

Procurava um caminho jurídico que respeitasse a secularidade dos 
membros da Obra: uma fórmula que se adequasse com fidelidade ao que 
Deus lhe fizera ver em 2 de outubro de 1928.

Ajudai-me a saber esperar, dizia aos primeiros em 1932. Continuava 
ainda a esperar e a esperar. Tinham decorrido dezoito anos desde aque-
la manhã de um outubro madrileno; e tratava agora de que a aprovação 
diocesana de que gozava a Obra se tornasse pontifícia, de tal modo que o 
Opus Dei alcançasse o estatuto jurídico universal de que necessitava para 
se expandir por todo o mundo.

Dezoito anos de intenso trabalho apostólico, e o Opus Dei continuava a 
ser, para algumas pessoas, uma curiosa novidade: "Chegaram adiantados 
um século!", tinham dito em Roma a Álvaro del Portillo.

O Fundador não desanimou; sabia que contava com uma arma pode-
rosa: a oração. E assim ocupou, rezando pelo Papa, a sua primeira noite 
romana. Era como que a recapitulação de toda uma vida, um eco daquelas 
noites de Saragoça, quando, jovem seminarista, o alvor da madrugada o 
encontrava rezando — ut videam! — na penumbra da igreja de S. Carlos, 
mal iluminada pela débil chama da lamparina do Sacrário.

* * *
Que queria eu? — evocava anos mais tarde. Um lugar para a Obra no Di-

reito da Igreja, de acordo com a natureza da nossa vocação e com as exigências 
da expansão dos nossos apostolados; uma ratificação plena do Magistério ao 
nosso caminho sobrenatural, em que ficassem, claros e nítidos, os traços da 
nossa fisionomia espiritual. ◼

18. UMA NOITE EM ORAÇÃO

Valladolid, março de 1940, 
com alguns jovens 

estudantes. S. Josemaria 
visitava com frequência 

muitas cidades da 
Espanha, para impulsionar 

a expansão apostólica do 
Opus Dei. Em baixo, em 

Valência, na residência de 
Samaniego, iniciada no 

ano letivo de 1940-1941.

Neste barco, o 
J. J. Sister,  

S. Josemaria 
fez a travessia 
de Barcelona a 
Gênova, na sua 

primeira 
viagem a 

Roma (1946).
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Que só Jesus brilhe!18. UMA NOITE EM ORAÇÃO

Em Roma, tendo ao fundo a basílica de S. Pedro. S. Josemaria 
teve sempre um amor ardente ao Romano Pontífice, a quem 

designava — com palavras de Santa Catarina de Sena — como 
o doce Cristo na terra. À esquerda, autógrafo de Pio XII.
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Que só Jesus brilhe!

Poucas semanas depois da chegada a Roma de S. Josemaria, em 16 de ju-
lho de 1946, festa de Nossa Senhora do Carmo, o Santo Padre recebeu-o 
numa audiência privada de que sempre se lembraria emocionado. Não 
posso esquecer — comentava tempos depois — que foi S. S. Pio XII quem 
aprovou o Opus Dei, quando este caminho de espiritualidade parecia, a al-
guns, uma heresia; e também não posso esquecer que as primeiras palavras 
de carinho e afeto que recebi em Roma, em 1946, me foram ditas pelo então 
Monsenhor Montini.

Em 8 de dezembro desse mesmo ano, festa da Imaculada Conceição, o 
Papa voltou a recebê-lo. E no dia 2 de fevereiro do ano seguinte, festa da 
Purificação de Nossa Senhora, Pio XII promulgou a Constituição Apostóli-
ca Provida Mater Ecclesia. Pela mão da Virgem, o caminho ia-se aplanando, 
pouco a pouco.

Em 24 de fevereiro de 1947 foi concedido ao Opus Dei o Decretum laudis, 
a primeira aprovação pontifícia, que se tornaria definitiva em 16 de junho 
de 1950. No entanto, havia ainda um longo caminho a percorrer. Foi pre-
ciso que tivesse lugar o Vaticano II, e decorressem muitos anos mais, para 
que, em 28 de novembro de 1982, o Opus Dei fosse reconhecido com a nova 
figura das prelazias pessoais. Desse modo, se chegou a uma roupagem ju-
rídica que respeitava plenamente o carisma fundacional.

* * *
Entretanto, os dois prelados superiores da Secretaria de Estado, Mons. 

Tardini e Montini (o futuro Paulo VI) tinham-lhe aconselhado que conse-
guisse em Roma um local apropriado para sede central do Opus Dei. Ini-
ciou, então, a procura de um edifício, e nos começos de 1947 encontrou 
um que podia servir: tinha sido sede da embaixada da Hungria e estava a 
um preço razoável.

A casa tinha, no entanto, um inconveniente: sem o menor direito — já 
que, depois da ocupação dos comunistas, a Hungria não mantinha rela-
ções diplomáticas com a Santa Sé —, continuava a viver lá um funcionário 
húngaro com a família. →

19
Os Colégios Romanos  
da Santa Cruz e  
de Santa Maria
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Que só Jesus brilhe!

No mês de julho de 1947, os inquilinos permaneciam ali, e o Fundador 
não podia esperar mais tempo. Urgido pelas circunstâncias, não teve ou-
tro remédio senão instalar-se na pequena portaria da entrada com mais 
alguns membros do Opus Dei. Semelhante estreiteza não era novidade na 
sua vida: a pobreza era uma antiga companheira de viagem. O mal foi que 
dormiu com frequência no chão, enquanto viveu naquela portaria, e em 
março de 1948, sem dinheiro para calefação, o frio provocou-lhe uma pa-
ralisia facial a frigore...

Por fim, os inquilinos acabaram por sair, e na festa de S. Pedro de 1948, 
pôde erigir naquele edifício, que denominou Villa Tevere, o Colégio Roma-
no da Santa Cruz.

“Colégio” — explicou — porque é uma reunião de corações que formam 
— consummati in unum — um só coração, a vibrar com o mesmo amor...; 
“Romano”, porque nós, pela nossa alma, pelo nosso espírito, somos muito 
romanos. Porque em Roma reside o Santo Padre, o Vice-Cristo, o doce Cris-
to que passa pela terra. Da “Santa Cruz”, porque o Senhor quis coroar a Obra 
com a Cruz, tal como se rematam os edifícios, num 14 de fevereiro... E porque 
a Cruz de Cristo está inscrita na vida do Opus Dei desde a sua própria origem, 
como está na vida de cada um dos seus filhos. E também porque a Cruz é o 
trono da realeza do Senhor, e temos de a pôr bem alto, no cume de todas as 
atividades humanas.

A partir de então iriam formar-se nesse centro milhares de membros 
do Opus Dei de vários países do mundo. Uns receberiam a ordenação sacer-
dotal e todos, ao concluir esse período de formação, contribuiriam para dar 
à Obra, nos respectivos países de origem, um espírito universal, ou iriam 
reforçar o apostolado noutras nações.

Este espírito universal foi sempre um motivo de profunda alegria 
para o Fundador: agradava-lhe verificar que a universalidade do Opus 
Dei se tinha reafirmado em Roma e a partir de Roma; isto é, continha uma 
forte marca de romanidade, que era, no seu modo de ver, sinônimo de 
universalidade.

Com uma finalidade similar, erigiu também em Roma, em 12 de de-
zembro de 1953, um centro internacional de formação para mulheres: o 
Colégio Romano de Santa Maria. Cedo vieram os frutos: em junho de 1959, 
já ali tinham realizado estudos alunas provenientes de 16 países. ◼

Na vida em Roma, não faltavam nem o 
bom humor nem a necessidade de conciliar 
os estudos com os encargos relacionados 
com a construção de Villa Tevere, nome 
que S. Josemaria deu ao conjunto de 
edifícios da sede central do Opus Dei.
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Que só Jesus brilhe!Celebrando a Santa Missa. 
Para S. Josemaria, o Santo 
Sacrifício era o centro e a raiz 
da vida interior.

Com alguns membros do 
Opus Dei no Colégio Romano 
da Santa Cruz. A imagem da 
direita é de 1954. A de baixo, 

dos anos setenta. 

À direita de S. Josemaria, Javier Echevarría. 
Incorporou-se ao Colégio Romano da Santa Cruz 
em 1950. A partir de 1952, começou a trabalhar 
junto do Fundador. Em 1994, tornou-se o seu 
segundo sucessor à frente do Opus Dei.
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Que só Jesus brilhe!19. OS COLÉGIOS ROMANOS DA SANTA CRUZ E DE SANTA MARIA

As primeiras mulheres que se 
incorporaram ao Colégio Romano de 

Santa Maria. S. Josemaria deu-lhe início 
em 1953. Em cima, Eileen Maher, 

Rafaela Cuenca, Gabriella Filippone e 
Helena Serrano. Aparece com elas —a 

terceira, em pé — Gabriela Duclaud. Em 
baixo, María Josefa Linares, María 

Josefa Zuloaga e Margarita Murillo.

Com algumas alunas do 
Colégio Romano de Santa 
Maria, em junho de 1964. 
Da esquerda para a direita, 
Silvia Bianchi, Kikuko 
Yoshizu, Palmira Laguéns e 
Marlies Kücking. Em baixo, 
em 1971, numa reunião 
informal com universitárias, 
durante um convívio 
internacional em Roma. 
Naquele ano, participaram 
jovens dos cinco continentes.
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Que só Jesus brilhe!

À luz fundacional, S. Josemaria tinha visto homens e mulheres, jovens e 
velhos, sacerdotes e leigos, solteiros e casados. Contava já com várias cen-
tenas de leigos em celibato e com um punhado de sacerdotes: urgia, ago-
ra, realizar algumas virtualidades do carisma fundacional que não pude-
ra ainda levar a cabo, como era o caso da vinculação jurídica das pessoas 
casadas ao Opus Dei.

Essa vinculação não tinha sido possível até essa altura por diversas 
dificuldades de caráter jurídico. Entretanto, numerosas pessoas casadas 
esperavam que se abrisse o caminho adequado que iria permitir-lhes fa-
zer parte do Opus Dei. Esperando confiadamente que essas dificuldades se 
acabariam por resolver um dia, o Fundador tinha-as aconselhado a viver 
plenamente o espírito da Obra, embora a sua pertença não tivesse ainda 
caráter formal.

Resolveram-se finalmente as dificuldades jurídicas e esse sonho pôde 
tornar-se realidade. De 25 de setembro a 1 de outubro de 1948, orientou 
umas jornadas em Molinoviejo, casa de retiros perto de Segóvia. Assisti-
ram quinze homens que estavam dispostos a entregar-se a Deus no estado 
matrimonial. Era o início de um trabalho que levaria milhares de almas a 
assumirem a tarefa de santificar a sua vida familiar e tornar as suas casas, 
como gostava de dizer o Fundador, lares luminosos e alegres.

Confirmava-se então o que deixara escrito em Caminho e que esses 
homens tinham escutado dos seus lábios muitos anos antes: Ris-te por-
que te digo que tens “vocação matrimonial”? Pois tens; isso mesmo, vocação.

Tinha conseguido abrir as portas do Opus Dei a homens e mulheres  
— solteiros ou casados — que se sentiam chamados por Deus a uma en-
trega total, compatível com a sua situação no mundo. Mais tarde, no dia 
16 de junho de 1950, festa do Sagrado Coração de Jesus, quando a Santa Sé 
concedeu a aprovação definitiva do Opus Dei, conseguiu que pudessem ser 
admitidos não católicos, e até não cristãos, como Cooperadores do Opus 
Dei, a par dos muitos católicos que, sem fazer parte propriamente da Obra, 
colaboram com a sua oração, o seu trabalho ou a sua contribuição econô-
mica para o desenvolvimento das mais variadas iniciativas apostólicas. ◼

20
Matrimônio,  
vocação divina
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Que só Jesus brilhe!20. MATRIMÔNIO, VOCAÇÃO DIVINA

Em baixo: Tomás Alvira e Paquita Domínguez 
casaram em Saragoça em 16 de junho de 1939. 

Ambos foram supernumerários do Opus Dei. 
Faleceram em 1992 e 1994, e atualmente está aberto 

o seu processo de canonização. À direita, com  
S. Josemaria e sete dos filhos, numa visita a Roma.

Em Roma e durante 
as viagens pela 
Europa e pela 
América, S. Josemaria 
recebeu muitas 
famílias, que 
mantiveram toda a 
vida uma recordação 
inesquecível do seu 
alento e conselho.  
À esquerda, com o 
casal Castelli.  
À direita, com a  
família Cremades  
Sanz-Pastor.

A dar a bênção a uma criança em 
Buenos Aires (1974) e a segurar em 
braços outra em Pamplona (1967).
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Entretanto as murmurações não cessavam; e não faltou quem começasse a 
semear inquietações entre os pais de alguns membros do Opus Dei da Itália.

Criou-se uma situação grave. Para a avaliar, temos de nos situar na-
quele momento histórico: o Opus Dei não era, como sucede agora, uma 
instituição amplamente conhecida dentro da Igreja e repetidamente aben-
çoada pelos diversos Pontífices; mas aparecia, aos olhos de muitos, como 
um caminho novo, que ia progredindo entre prevenções e objeções.

Aquele falatório magoou especialmente o Fundador, porque tinha pro-
curado que os seus filhos vivessem com especial empenho o quarto man-
damento da lei de Deus, que denominava dulcíssimo preceito do Decálogo.

Perante esta situação, recorreu de novo ao Céu em busca de ajuda, e, 
em 14 de maio de 1951, anotou este propósito: Colocar sob o patrocínio da 
Sagrada Família, Jesus, Maria e José, as famílias dos que são da Obra.

Não tardou muito em levar à prática aquele propósito: dirigiu-se, pou-
cas horas depois, ao Oratório da Sagrada Família de Villa Tevere, ainda 
em construção, e, cheio de confiança em Deus, consagrou as famílias dos 
membros do Opus Dei à Sagrada Família.

Foi sempre essa a sua reação habitual perante os grandes problemas e 
contradições: recorrer ao Céu por intercessão da Mãe de Deus, omnipotên-
cia suplicante, que tudo pode. Por isso, ao pressentir, também durante o 
ano de 1951, que um grave perigo pairava sobre o Opus Dei — como depois 
se confirmou — utilizou todos os meios sobrenaturais e humanos ao seu 
alcance para o impedir: rezou e fez rezar, mortificou-se e pediu orações e 
sacrifícios por essa intenção, pela qual suplicava com uma constante ja-
culatória: Cor Mariæ dulcissimum, iter para tutum! — Coração dulcíssimo 
de Maria, prepara um caminho seguro!

Em 15 de agosto daquele mesmo ano foi a Loreto, para consagrar o Opus 
Dei ao Coração Dulcíssimo de Maria, a fim de que se conservasse firme e 
seguro o caminho da Obra. →

21
Três consagrações
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Nos anos seguintes renovou essa consagração a Nossa Senhora em 
diversos santuários marianos do mundo: Lourdes, Fátima, Pilar, Einsie-
deln, Willesden, Pompei, Guadalupe, Nossa Senhora das Graças de Paris... 
Em 1951 tinha determinado que esta consagração se renovasse no dia 15 
de agosto em todos os centros do Opus Dei no mundo inteiro. O nosso Opus 
Dei nasceu — lembrava — e desenvolveu-se sob o manto de Nossa Senhora. 
Por isso são tantos os costumes marianos que impregnam a vida diária dos 
filhos de Deus nesta Obra de Deus.

Um ano depois, em 26 de outubro de 1952, festa de Cristo Rei, consa-
grou o Opus Dei ao Coração Sacratíssimo de Jesus, recorrendo à misericór-
dia divina para que protegesse sempre a Obra e lhe desse um grande amor 
à Igreja e ao Papa, que se traduzisse em obras de serviço. ◼

21. TRÊS CONSAGRAÇÕES

Em 1960, em Loreto, 
com Álvaro del Portillo 

e Armando Serrano.

Em 1972, 
diante de uma 
imagem de 
Nossa Senhora 
de Loreto, em 
Roma.

Imagem do 
Coração 

Sacratíssimo de 
Jesus que  

S. Josemaria 
mandou colocar 

no oratório de 
Villa Tevere onde 

tinha feito a 
consagração da 

Obra em 1952.
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Que só Jesus brilhe!21. TRÊS CONSAGRAÇÕES

No Terraço del Fiume de Villa Tevere, no dia 15 de agosto 
de 1952, S. Josemaria renovou pela primeira vez a 
Consagração do Opus Dei ao Coração Imaculado de Maria, 
que havia feito um ano antes, em Loreto. Há no local uma 
imagem de Santa Maria Mãe do Amor Formoso.
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Por aquelas décadas de 1940 e 1950, o Fundador foi enviando muitos mem-
bros do Opus Dei a abrir caminho em nações dos cinco continentes, sem 
mais meios do que uma bênção e uma imagem de Nossa Senhora. Nesses 
países, ganhariam a vida com o seu trabalho profissional e, simultanea-
mente, lançariam os alicerces do trabalho apostólico.

Esses homens e mulheres lutavam por tornar realidade, nas próprias 
vidas, os ensinamentos do Fundador, e por corresponder às exigências da 
vocação pessoal: uma vocação que os levava a assumir com radicalidade 
os compromissos batismais, a identificarem-se com Cristo e a levarem a 
sua luz aos ambientes familiares, profissionais e sociais em que cada um 
se movia.

De Roma, S. Josemaria alentava-os com as suas cartas e sugestões; es-
timulava-os, com a sua oração, o seu sacrifício e a sua palavra, a realizar 
uma ampla sementeira de doutrina e de vida cristã nos variados ambientes 
em que viviam e trabalhavam.

Sempre lhes insistia na prioridade da vida interior, fundamentada na 
oração e nos sacramentos. E lembrava-lhes a necessidade de realizar um 
intenso apostolado pessoal com as pessoas que os rodeavam, abrindo-lhes 
horizontes de santidade tão velhos como o Evangelho e, como o Evangelho, 
novos.

Na pregação, em cartas, nos frequentes encontros que mantinha com 
eles, sublinhava sempre o valor cardeal do trabalho. E inculcava-lhes que, 
para que esse trabalho se convertesse efetivamente num foco de luz cristã 
nos mais variados campos da vida humana, deviam realizá-lo muito uni-
dos a Cristo, com a maior perfeição humana possível e com grande com-
petência profissional.

Como fruto do apostolado pessoal desses homens e mulheres, surgiu, 
em todo o mundo, uma gama variadíssima de iniciativas apostólicas: re-
sidências universitárias, colégios promovidos por pais de família, univer-
sidades, centros de capacitação profissional para operários, escolas agrí-
colas, clubes juvenis, casas de retiros, etc. Estas iniciativas surgem com 
o desejo de dar uma resposta e uma solução às necessidades e problemas 
concretos de cada lugar. São, além disso, um eloquente testemunho da 
originalidade criativa dos cristãos que assumem, com plenitude no meio 
do mundo, as exigências da sua vocação.

O Fundador sublinhou que tais tarefas — promovidas pelos seus filhos 
no Opus Dei, associados a muitas outras pessoas desejosas de trabalhar por 
Cristo — constituíam um mar sem limites. Animava-os a iluminar todas as 
realidades humanas com a luz de Cristo, atualizando o ímpeto evangeliza-
dor dos primeiros cristãos, por todas as encruzilhadas da terra. →

22
Em Roma e  
a partir de Roma:  
pelo mundo inteiro
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Estava consciente, ao mesmo tempo, da falta de meios materiais com 
que se defrontavam os seus filhos para realizar todo esse trabalho. Mas 
confiava em Deus e alertava-os contra o desalento: recomendava-lhes 
uma fé audaz na providência de Deus, nosso Pai, e que trabalhassem com 
tenacidade e constância na promoção dessas tarefas.

Essa era a sua receita à hora de lançar uma tarefa de apostolado: uma 
fé forte, um amor de Deus que não conhece desânimos, uma oração con-
fiada e perseverante. E, a par de tudo isso, um projeto profissional sério 
e rigoroso, porque essas iniciativas deveriam refletir o que eram: tarefas 
promovidas por fiéis leigos, conscientes da sua profunda responsabilidade 
social como cidadãos e como cristãos.

Semeei de Ave-Marias as estradas da Europa, costumava dizer S. Jose-
maria ao evocar as suas frequentes viagens pelo continente europeu du-
rante esses anos de expansão do trabalho apostólico e de deslocações de 
uma cidade a outra, de um país a outro, com a finalidade de apoiar o apos-
tolado das suas filhas e dos seus filhos e de dar a conhecer ao episcopado 
os traços essenciais da sua mensagem.

No decorrer dessas viagens não faltava nunca uma visita aos lugares 
de maior devoção mariana, onde, com confiança filial, colocava sob o am-
paro da Santíssima Virgem o seu trabalho e o dos seus filhos no Opus Dei.

Com o passar dos anos, Deus foi abençoando com frutos abundantes 
toda essa sementeira, e S. Josemaria continuou a estender o seu apostolado 
pelos cinco continentes. À medida que chegavam novas vocações, verifi-
cava que essas multidões atraídas por Cristo, que tinha visto no dia 2 de 
outubro de 1928, se iam convertendo numa feliz realidade.

Contudo, todas estas viagens apostólicas não podem fazer perder de 
vista o mais importante deste período da vida do fundador do Opus Dei: 
as longas jornadas de densa oração e de trabalho no seu gabinete romano, 
e a sua abnegada dedicação à formação das pessoas do Opus Dei que iam 
a Roma para estudar. Durante muitos anos, dedicou a esta tarefa as suas 
melhores energias.

Dia após dia, com paciência e fortaleza, foi mostrando àqueles homens 
e mulheres que a seu lado se formavam os traços fundamentais do espíri-
to do Opus Dei. Rasgava, diante dos seus olhos, horizontes ambiciosos de 
apostolado e fazia crescer nas suas almas desejos de servir eficazmente 
Cristo e a sua Igreja, a partir da sua própria situação no mundo. Mostra-
va-lhes também as dificuldades que se podiam apresentar e os meios so-
brenaturais e humanos com que contavam para as superar. →

Em cima, uma fotografia de 1954 de S. Josemaria em Villa Tevere, 
em Roma. Acompanham-no Álvaro del Portillo e José Luis Masot. 
Em baixo, com o beato Álvaro, em dezembro de 1956.
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Incitava-os a lutar por esse ideal sem cair em idealismos fáceis, re-
cordando-lhes que o heroísmo da vida cristã radica na santificação do 
cotidiano e no cumprimento fiel e generoso dos deveres diários. Servia-se 
de todos os meios ao seu alcance para que os membros do Opus Dei avan-
çassem por caminhos de oração e de intimidade pessoal com o Senhor, até 
chegarem a ser contemplativos no meio do mundo. Ao mesmo tempo, fazia-

-lhes sentir a urgência de um estudo sério e profundo da doutrina da Igreja.

Os seus ensinamentos eram exigentes e ao mesmo tempo atrativos. 
S. Josemaria sabia inflamar no amor de Deus aqueles que o escutavam, 
conjugando um grande sentido sobrenatural com a sua proverbial alegria, 
impregnada do seu sentido de humor característico.

Durante esses anos romanos, dedicou também muito tempo e esforço 
a redigir textos, instruções e cartas em que foi esculpindo os traços essen-
ciais do espírito do Opus Dei. E dadas as novidades institucionais que este 
carisma implicava no âmbito jurídico da Igreja, teve de dedicar trabalho 
e energias para que a fundação ficasse bem assente sob o ponto de vista 
canônico, de modo a que o quadro normativo em que se havia de integrar 
fosse o mais adequado à originalidade evangélica da mensagem que tinha 
recebido de Deus.

Entregou-se a essa tarefa estritamente fundacional até ao fim dos seus 
dias, porquanto, como bom jurista que era, conhecia a importância que 
tem, para o desenvolvimento de uma nova fundação da Igreja, o fato de a 
normativa jurídica se adequar à substância da instituição.

Assim foram prosseguindo os seus anos romanos, marcados pelo seu 
desejo de ocultar-se e desaparecer. A sua permanência na Cidade Eterna 
obedecia a uma razão profunda: o Papa, o doce Cristo na terra, como gostava 
de dizer, fazendo eco de umas palavras de Santa Catarina de Sena, está em 
Roma. Este amor ao Papa traduzia-se numa jaculatória que repetia desde 
a juventude: Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam! — Todos, com Pe-
dro, a Jesus por Maria!

Quando fordes velhos — dizia aos seus filhos no Opus Dei — e eu já ti-
ver dado contas a Deus, direis aos vossos irmãos como o Padre amava o Papa 
com todas as suas forças. Acolhia, por esta razão, comovido, as expressões 
de afeto e de estima que os Pontífices lhe faziam chegar, e emocionava-se 
especialmente sempre que Pio XII e João XXIII lhe manifestavam as es-
peranças com que contemplavam o seu trabalho. Esse amor ao Papa fê-lo 
experimentar uma singular alegria ao ler uma carta de Paulo VI que de-
finia o Opus Dei como "expressão viva da perene juventude da Igreja". ◼

O fundador do Opus Dei costumava reunir-se com estudantes de vários países que iam 
a Roma na Semana Santa, para participar nos Congressos anuais do Istituto per la 
Cooperazione Universitaria. Incentivou pessoalmente essas reuniões universitárias 
que continuam a realizar-se em Roma, com a participação de milhares de jovens de 
todo o mundo. Nesta página aparece com alguns desses jovens em 1971, 1972 e 1973.
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Montse Grases foi uma jovem que recebeu, em plena juventude, a chamada de Deus 
para O servir na vida cotidiana. Transmitiu a amigos e familiares a paz de quem 
está próximo de Deus, manifestada exemplarmente na dura doença que lhe causou 
a morte. Em novembro de 1958, poucos meses antes de falecer, foi visitar o fundador 
do Opus Dei em Roma (fotografia de baixo). A Causa de Canonização desta jovem 
catalã do Opus Dei começou em 19 de dezembro de 1962.

Roma, 1970. Passaram 40 anos desde que S. Josemaria, 
impelido por Deus, começara o trabalho apostólico do Opus Dei 

com mulheres. Podia então contemplar, tornada realidade, a 
universalidade daquele desígnio divino.

À direita, em Roma, com 
alguns dos primeiros 

japoneses do Opus Dei. 
Em baixo, com um 

grupo de sacerdotes do 
Opus Dei, na Inglaterra.

22. EM ROMA E A PARTIR DE ROMA: PELO MUNDO INTEIRO
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S. Josemaria dirige-se a alunos, professores e amigos da Universidade em 1967.

No decorrer de um ato 
acadêmico na 
Universidade de Navarra, 
em 1972. S. Josemaria 
tinha fundado este centro 
acadêmico em 1952.

Em 8 de outubro de 1967, S. Josemaria 
celebrou uma missa no campus da 
Universidade de Navarra. A homilia, 
publicada depois com o título Amar o mundo 
apaixonadamente, resume a sua pregação 
sobre a santificação na vida cotidiana.



Algumas viagens de S. Josemaria
a partir de Roma com finalidades

apostólicas entre 1948 e 1958

S. Josemaria deslocou-se
de automóvel.
Assinalam-se as cidades
principais onde esteve,
com a distância que as
separa. A soma de
quilômetros ilustra a
dimensão das viagens,
mas não representa o
total dos percursos, pois
as estradas mudaram e
sobre o itinerário não
há dados exatos.
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22. EM ROMA E A PARTIR DE ROMA: PELO MUNDO INTEIRO

O fundador do Opus Dei, nalgumas das suas 
viagens pela Europa: numa estrada perto de 
Innsbruck, na Áustria, em 1949 (à 
esquerda); nos Países Baixos, em 1958 (em 
baixo); e em Inglaterra, em 1958 ( à direita).

S. Josemaria, em agosto de 1959, em Paris. 
À direita, José María Hernández Garnica.

Que só Jesus brilhe!
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Em 3 de dezembro de 1955, S. Josemaria 
tinha chegado pela segunda vez a Viena 
para preparar o começo do apostolado do 
Opus Dei na Áustria. No domingo, 4, 
depois de celebrar missa na catedral, fez a 
ação de graças diante do ícone de Maria 
Pötsch. Aí teve a inspiração de compor 
uma jaculatória que, a partir de então, 
inúmeras pessoas rezariam pelas suas 
intenções: Sancta Maria, Stella 
Orientis, filios tuos adiuva! — Santa 
María, Estrela do Oriente, ajuda os teus 
filhos! Com esta invocação, punha sob a 
proteção de Nossa Senhora o futuro 
apostolado do Opus Dei na Áustria, 
noutros países da Europa Central e da 
Europa de Leste, bem como as intenções 
da Igreja nos países para lá da cortina de 
ferro. Passados anos, aquele sonho 
tornou-se realidade: o trabalho 
apostólico do Opus Dei começou na 
Polônia sendo o país ainda comunista 
(1989), na Hungria e na Checoslováquia 
em 1990, na Lituânia em 1994, na Estônia 
e Eslováquia em 1996, no Cazaquistão em 
1997, na Croácia e na Eslovênia em 2003, 
na Letônia em 2004, na Rússia em 2007 e 
na Romênia em 2009.

Viena, enclave para o Oriente
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Que só Jesus brilhe!

S. Josemaria, com dois membros da Obra junto ao Reno, perto de Bonn, no dia 7 de 
dezembro de 1955. O Fundador tinha seguido de perto o crescimento do trabalho 

apostólico na Alemanha desde os seus começos, em 1952. Pelos finais de 1955, 
empreendeu uma longa viagem pela Europa: depois de ter percorrido Suíça, 

França, Bélgica e Países Baixos, chegou à Alemanha em 30 de novembro. Parou 
em Colônia e Bonn, onde visitou pela primeira vez a residência Althaus. Prosseguiu 

em direção a Viena, que devia ter sido a última etapa antes de regressar a Roma, 
mas quis voltar a Bonn em 7 de dezembro, para animar os seus filhos da 

Alemanha, alongando assim a viagem uns 1 200 quilômetros. Contou-lhes que 
tinha enchido de Ave-Marias e de canções os caminhos do centro da Europa.

Na imagem da direita, Carmen Escrivá, no dia 1 de janeiro de 1956 junto da sua mascote, 
o “Chato”. A irmã de S. Josemaria não recebeu a a chamada de Deus para o Opus Dei, 

mas desempenhou um papel indispensável para que a Obra tivesse um especial espírito 
de família. Tinham passado quase cinco anos desde que estabelecera residência em Itália, 

quando em março de 1957 lhe foi diagnosticado um câncer de fígado. Em maio daquele 
ano, S. Josemaria foi a Paris, e quis passar primeiro por Lourdes — acrescentando ao 

percurso mais de 1 000 km —, para pedir o milagre da cura da irmã, enquanto aceitava a 
vontade de Deus, fosse qual fosse. Carmen enfrentou a dor e a morte com fortaleza e 

sentido cristãos. Cuidada e acompanhada por algumas mulheres do Opus Dei, recebeu a 
Unção dos Doentes e o Viático. Faleceu no dia 20 de junho de 1957.

Duas histórias por trás de milhares de quilômetros

22. EM ROMA E A PARTIR DE ROMA: PELO MUNDO INTEIRO
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Que só Jesus brilhe!

Ninguém pensava, naquele 25 de janeiro de 1959, quando João XXIII comu-
nicou a sua decisão de convocar um concílio ecumênico, que aquele Papa 
de quase oitenta anos e aspecto sorridente, que sucedera a Pio XII, falecido 
no ano anterior, pudesse algum dia fazer tal anúncio.

Mas era certo: o Espírito Santo queria promover, por meio daquele Papa 
de sorriso afável, uma profunda renovação espiritual na Igreja, em virtude 
dessa grande assembleia eclesial.

Ao ter conhecimento da notícia, o fundador do Opus Dei começou a re-
zar e a fazer rezar pelo feliz êxito — disse, então — dessa grande iniciativa 
que é o Concilio Ecumênico.

Alguns membros do Opus Dei participaram ativamente nos trabalhos 
do Concílio. O secretário-geral do Opus Dei, Mons. Álvaro del Portillo, 
foi nomeado presidente da Comissão ante-preparatória De laicis; depois, 
membro de outra comissão preparatória; e, por último, secretário da Co-
missão conciliar De disciplina cleri et populi christiani, e perito noutras co-
missões conciliares.

Durante os anos em que decorreu o Concílio, numerosos padres conci-
liares foram visitar o fundador do Opus Dei e com ele mantiveram longas 
conversas. Um deles, bispo de Metz, recordava: "Foi D. Claude Flusin, bispo 
de Saint-Claude, que me apresentou a Mons. Escrivá de Balaguer, ia a meio 
a primeira sessão do Concílio. A partir de então, tive a satisfação de o ouvir 
em várias ocasiões. Descobri nele um homem excepcionalmente sensível 
e próximo dos problemas dos seus contemporâneos. Estava, ao mesmo 
tempo, preocupado com o futuro do mundo e da Igreja. Era totalmente 
consciente da gravidade de quanto estava em jogo, e revelava a profun-
da convicção de que não se podia pensar apenas em retoques superficiais. 
Não obstante, a reforma de estruturas, por si só, parecia-lhe insuficiente. 
Pensava que unicamente um retorno às fontes da fé teria permitido à Igreja 
cumprir a sua missão no mundo". →

23
O Concílio Vaticano II
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Que só Jesus brilhe!

"Creio sinceramente — escreve outro Padre conciliar — que contribuiu, 
de um modo decisivo, para clarificar doutrinalmente alguns pontos, nos 
quais a luz recebida de Deus e a sua extraordinária experiência pastoral no 
mundo do trabalho eram quase insubstituíveis".

Entre os muitos ensinamentos do Concilio que o alegraram especial-
mente, há que assinalar os que se referiam ao chamamento universal à 
santidade, que confirmavam de um modo solene alguns aspectos funda-
mentais da sua pregação e do seu apostolado a partir de 1928.

Também o encheu de júbilo conhecer os textos conciliares que faziam 
referência à responsabilidade dos leigos na missão da Igreja e à sua liber-
dade e responsabilidade na ordem temporal, a fim de ordenarem todas as 
coisas de harmonia com a vontade de Deus.

* * *
No entanto, após o Concílio, houve pessoas que, à sombra de um pre-

tenso “espírito conciliar”, suscitaram desordens, desobediências e rebel-
dias no seio da Igreja. Tal situação — aliás, frequente nos tempos que se 
seguem aos concílios — chegou a ser tão grave que Paulo VI aludiu, nal-
guns dos seus discursos à "decomposição da Igreja". Simultaneamente, 
tornavam-se cada vez mais fortes nas sociedades ocidentais, as tendên-
cias secularizantes.

A situação tornou-se particularmente grave. No seu discurso ao Sacro 
Colégio Cardinalício de 23 de junho de 1972, o Sumo Pontífice denunciou 
com energia "uma falsa e abusiva interpretação do concílio, que pretendia 
uma ruptura com a Tradição, até do ponto de vista doutrinal, chegando à 
rejeição da Igreja pré-conciliar e ao desregramento de conceber uma Igreja 

“nova”, quase “reinventada” no seu interior, quanto à sua constituição, ao 
dogma, aos costumes e ao direito".

Poucos dias depois, no seu discurso por ocasião da festa de S. Pedro e 
S. Paulo, o Papa afirmou que tinha a sensação de que "através de alguma 
fresta se introduzira o fumo de Satanás no templo de Deus".

Unido ao sentir e às orações do Santo Padre pela Igreja, S. Josemaria 
sofreu de um modo indizível por esta situação: recorreu à oração e à mor-
tificação, em desagravo ao Senhor; consagrou o Opus Dei ao Espírito Santo, 
rogando-Lhe que iluminasse a Igreja e, sem perder o otimismo, confiando 
na ação vivificadora do Espírito, tomou as medidas necessárias para asse-
gurar a fidelidade do Opus Dei aos autênticos ensinamentos do Concílio. →

S. João XXIII, com 
S. Josemaria e o 

beato Álvaro del 
Portillo, em março 

de 1960.

S. Paulo VI e o 
fundador do 

Opus Dei 
durante uma 

audiência, em 
outubro de 1964.
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Que só Jesus brilhe!

Iniciou também uma série de peregrinações a Santuários marianos, 
pedindo à Mãe de Deus que acabasse em breve aquele tempo de provação 
da Igreja. Não perturbaram a sua fé corajosa nem o seu amor à Igreja as 
incompreensões que teve de sofrer durante esse tempo. Alguns, que não 
compreendiam o profundo sentido da sua fidelidade à Igreja, colavam-lhe 
etiquetas injustas: precisamente a ele, que havia antecipado caminhos de 
profunda renovação.

Dá-me pena a Igreja, dão-me pena as almas. Muitas vezes — confessava 
no dia 15 de maio de 1972 — acabo o dia fatigado pelo esforço de rezar con-
tinuamente: sempre a pedir, sempre a pedir, com a confiança de que o Senhor 
tem de me escutar. E, nesses momentos, procuro converter o peso desse cansaço 
em oração, e ofereço ao Senhor as minhas misérias, os meus bons desejos e o 
bom empenho em fazer muitas coisas, que queria acabar e a que não chego, 
enquanto lhe digo com total abandono: Senhor, pela tua Igreja, pelas minhas 
filhas e pelos meus filhos, por mim! Olha que é a tua Igreja, que somos teus 
filhos, que são tuas as almas! ◼

Em 21 de novembro de 1965, S. 
Paulo VI visitou o Centro ELIS, 

trabalho apostólico corporativo 
do Opus Dei no bairro operário 

do Tiburtino (Roma).
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Que só Jesus brilhe!

S. Josemaria, em abril de 1968, com Álvaro del Portillo e Javier Echevarría. 
Em baixo, o fundador do Opus Dei beija a gruta das aparições de Nossa 
Senhora, em Lourdes. À direita, em Fátima, no dia 13 de abril de 1970.
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Que só Jesus brilhe!

A sua petição incessante pela Igreja e pela Obra levou S. Josemaria em 
1970 a prostrar-se com Nossa Senhora de Guadalupe, no México. Fez 
junto dela uma novena, acompanhado espiritualmente por milhares de 
pessoas. No quinto dia dirigiu a Nossa Senhora as seguintes palavras de 
súplica confiada:

Senhora Nossa, eis que te trago — outra coisa não tenho — espinhos, os 
que levo no meu coração; mas estou certo de que por Ti se hão de converter 
em rosas...

Faz com que em nós, nos nossos corações, desabrochem, durante todo 
o ano, rosas pequenas, as da vida diária, vulgares, mas cheias do perfume 
do sacrifício e do amor. Disse intencionalmente rosas pequenas, porque é o 
que melhor me quadra, já que na minha vida só soube ocupar-me de coisas 
normais, correntes, e, muitas vezes, nem sequer as soube acabar; mas tenho 
a certeza de que nessa conduta habitual, na de cada dia, é onde o teu Filho e 
Tu me esperam.

Aquela estadia no México assinalou um marco importante na sua vida. 
Havia anos que, por ocasião das suas anteriores viagens por toda a Europa, 
o Fundador recebia grupos numerosos, integrados por membros do Opus 
Dei e outras pessoas que participavam, de algum modo, nos apostolados 
da Obra.

A partir de então, esta tradição alargou-se, dando lugar a encon-
tros com multidões, que não perdiam, graças à sua pregação, um sa-
bor de intimidade.

Era uma intensa e extensa catequese: as suas palavras tocavam os que o 
escutavam e ocasionavam conversões e decisões de entrega e de melhoria 
na vida cristã entre quantos o ouviam, atraídos pela sua fama de santidade.

As notícias que lhe chegavam dos frutos destes encontros confundiam-
-no — queria desaparecer, ser apenas instrumento — e levavam-no a dar 
graças a Deus. Compreendeu nessa altura que o Senhor lhe pedia que de-
dicasse uma parte importante dos anos que lhe restavam de vida a essa 
tarefa de autêntica catequese.

Isto fez prolongar a sua permanência no México por mais de um mês, 
de 15 de maio a 22 de junho de 1970. Iam ouvi-lo pessoas de todo o tipo: 
profissionais de classe média da capital, mães de família, artesãos, agri-
cultores, mulheres indígenas que traziam os filhos às costas... O Fundador 
esclarecia um ponto da vida cristã, dava doutrina sobre outro, indicava 
soluções e remédios, e encorajava a lutar, num tom otimista e alegre, sal-
picado de graças e de exemplos, que animava a melhorar. →

24
Com  
Nossa
Senhora 
de Guadalupe
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Que só Jesus brilhe!

Meus filhos — disse no decorrer de um encontro com camponeses do 
estado de Morelos, onde os membros do Opus Dei tinham promovido vá-
rias escolas agrícolas, de enorme repercussão social —, todos vós e todos 
nós estamos preocupados com que melhoreis, com que possais sair desta si-
tuação, de modo a não terdes aflições econômicas... Vamos procurar também 
que os vossos filhos adquiram cultura: haveis de ver como, todos juntos, o con-
seguiremos, e que os que tiverem talento e desejo de estudar cheguem muito 
longe. Ao princípio, serão poucos, mas com o tempo... E como havemos de 
fazer? Como quem faz um favor?... Não, meus filhos, isso não! Não vos disse 
que somos todos iguais?

Aos que podiam ajudar essas pessoas menos favorecidas sob o ponto de 
vista econômico, instava: É preciso intensificar o apostolado com operários 
e camponeses. Temos de os ajudar, com calor humano e afeto sobrenatural, 
a adquirirem a cultura necessária para poderem tirar do seu trabalho maior 
rendimento material e conseguirem manter a família com maior desafogo e 
dignidade. Para isso, não é preciso fazer descer os que estão em cima; mas não 
é justo que haja famílias que estejam sempre em baixo.

* * *
Durante aquela estadia no México, um dia reuniu-se com um grupo 

numeroso de sacerdotes diocesanos num centro do Opus Dei próximo de 
Guadalajara. Manteve com eles um longo e animado encontro, mas como 
o calor era sufocante, acabou extenuado.

Recostou-se uns minutos para descansar. Reparou, nessa altura, que 
em frente da cama havia um quadro de Nossa Senhora de Guadalupe, em 
que a Virgem está oferecendo uma rosa ao índio Juan Diego. Assim queria 
eu morrer — murmurou —: a olhar para a Santíssima Virgem, e Ela a dar-

-me uma flor... ◼

24. COM NOSSA SENHORA DE GUADALUPE

Ajoelhado diante de Nossa 
Senhora de Guadalupe, na 

antiga basílica, durante a sua 
estadia no México em 1970

Imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, 
entregando uma flor a Juan Diego, diante 
da qual S. Josemaria orou no México. 
Atualmente encontra-se em Roma.
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Que só Jesus brilhe!

S. Josemaria, numa reunião com camponesas da Granja-Escola 
Montefalco, em 5 de junho de 1970. À direita, uma vista de 

Montefalco em 1950. Nesta antiga fazenda do estado de Morelos 
realizam-se numerosas atividades educativas e de promoção 

social para trabalhadores do campo, promovidas por membros 
do Opus Dei, com a colaboração de outras pessoas.

S. Josemaria prolongou a sua estadia no México várias semanas depois 
de ter feito uma novena à Virgem de Guadalupe. Aproveitou para 
realizar um trabalho de catequese com pessoas de todas as classes. Em 
cima, uma reunião de 14 de junho de 1970.
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24. COM NOSSA SENHORA DE GUADALUPE

Nesta sequência, a mãe de uma mexicana do Opus Dei ajoelha-se 
aos pés de S. Josemaria, para lhe manifestar o seu agradecimento. 
S. Josemaria, que era acompanhado por Álvaro del Portillo e Javier 
Echevarría, corresponde ao seu gesto, ajoelhando-se também.

México, 2 de junho de 1970

Que só Jesus brilhe!
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Que só Jesus brilhe!

Dois anos depois da passagem pelo México, movido pelo mesmo zelo apos-
tólico, S. Josemaria realizou una longa viagem de catequese por Espanha 
e Portugal. Durante essa viagem, de dois meses de duração, de 4 de ou-
tubro a 30 de novembro de 1972, encontrou-se com milhares de pessoas 
em encontros multitudinários em que falava da vocação cristã, da prática 
dos sacramentos, da santificação do trabalho e da procura de identificação 
com Cristo no meio do mundo.

Ano e meio mais tarde, em 22 de maio de 1974, iniciou a sua segunda 
viagem pela América. Visitou o Brasil, a Argentina, o Chile, o Peru, o Equa-
dor e a Venezuela, num trabalho de catequese que se prolongou até 31 de 
agosto. Alguns meses depois viajou de novo à América, de 4 a 25 de feverei-
ro de 1975 e esteve na Venezuela e na Guatemala. Por doença, foi obrigado 
a regressar a Roma. Foram, ao todo, 122 dias por terras americanas, du-
rante os quais muitos milhares de pessoas tiveram oportunidade de o ouvir.

"Aquelas reuniões — comentava André Frossard — tinham sabor de fa-
mília... Mons. Escrivá ia e vinha sobre um estrado no meio de uma multidão 
constituída por gente de todas as idades. Filhos, pais, homens, mulheres, 
pessoas de idade... O que mais me surpreendeu foi a alegria dos que ali se 
encontravam, em redor daquele homem, que parecia um pai de família 
com muitos filhos que não tinha possibilidade de ver com frequência e 
que aproveitava essa reunião para se ocupar dos pequemos problemas de 
cada um...

As perguntas que lhe faziam tinham menos importância do que o espí-
rito com que as formulavam. Isto permitiu-me verificar que Mons. Escrivá 
tinha um dom especial para adivinhar o interior das pessoas, através do 
amor. Esse amor que sentia visivelmente por eles brilhava ao concreti-
zar-se nos casos pessoais, a tal ponto que as respostas que lhes ia dando 
chegavam visivelmente aos seus pequenos problemas...".

* * *
O escritor francês não se enganava: o amor e a santidade do funda-

dor do Opus Dei — a sua loucura de amor — arrastava para Deus aquelas 
multidões. →

25
Viagens de catequese
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Ao cabo dos anos, continuava fiel ao seu amor de juventude: fiel à mis-
são que Deus lhe tinha confiado naquele 2 de outubro de 1928; e fiel também 
ao seu lema de humildade, que o levava a recomeçar cada dia, por amor, a 
luta por servir melhor a Deus. Essa foi a razão pela qual se emocionou tanto 
ao oferecerem-lhe em Portugal uma velha sopeira, usada e com grampos 
de metal que unem os pedaços da louça quebrada. Tratava-se de uma peça 
vulgar — comentava, abrindo a sua alma aos que o ouviam —, mas a mim 
encantou-me, por se ver que tinha sido muito usada e se tinha partido — de-
via ser de alguma família numerosa — e lhe tinham posto bastantes grampos 
para continuar a ser usada. Além disso, como enfeite, haviam-lhe escrito, e 
assim tinha ficado, depois de a tirarem do forno: amo-te, amo-te, amo-te...

Pareceu-me que aquela sopeira era eu. Fiz oração com aquela velha peça 
de louça, porque também me vejo assim: como a sopeira de barro, quebrada 
e com grampos, e gosto de repetir ao Senhor: com os meus grampos, quero-

-te tanto! Podemos amar o Senhor também estando quebrados, meus filhos.

* * *
No decorrer desses encontros surgiam perguntas variadíssimas: um 

sacerdote pedia-lhe um conselho para exercer o seu ministério; uma em-
pregada doméstica falava-lhe da sua profissão; um trabalhador do campo 
contava-lhe uma história... Vinham à luz problemas concretos da vida coti-
diana. Um pai de família venezuelano perguntou que podia fazer para edu-
car os filhos no amor ao trabalho, num ambiente que era confortável e fácil.

—Eu levá-los-ia a passear... — respondeu — por esses bairros que há em 
redor da grande cidade de Caracas (...) para verem as barracas, umas por cima 
das outras. (...) Para que saibam que o dinheiro tem de ser bem gasto; que têm 
de saber administrá-lo, de modo a que todos participem, de algum modo, dos 
bens da terra. Porque é muito fácil dizer: eu sou muito bom, se não se passou 
por nenhuma necessidade. →

No Teatro Coliseo de Buenos Aires, 
em 23 de junho de 1974.

Sopeira 
oferecida a 

S. Josemaria 
em Portugal.

Que só Jesus brilhe!
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Que só Jesus brilhe!

Um amigo meu, com muito dinheiro, disse-me uma vez: eu não sei se sou 
bom, porque nunca tive a minha mulher doente, estando eu sem trabalho e 
sem um cêntimo; não tive os meus filhos debilitados pela fome, estando eu 
sem trabalho e sem um cêntimo; não estive no meio da rua, deitado e sem 
abrigo... Não sei se sou um homem honrado: que teria eu feito, se tudo isso 
me tivesse acontecido?

Olhai, temos de procurar que a ninguém aconteça isso; temos de preparar 
as pessoas para que, com o seu trabalho, possam assegurar para si mesmas um 
bem-estar mínimo, estar tranquilas na velhice e na doença, cuidar da educa-
ção dos filhos, e tantas outras coisas necessárias. Nada do que acontecer aos 
outros nos pode ser indiferente e, a partir do nosso lugar, temos de procurar 
que se fomente a caridade e a justiça.

* * *
Os temas dominantes naqueles encontros foram: a grandeza da voca-

ção cristã, um sim corajoso à vida e às famílias numerosas; uma defesa fir-
me da fé da Igreja, sem alterações, recortes, emendas ou reinterpretações. 
E, sempre, uma recomendação insistente, quase suplicante: a necessida-
de de recorrer frequentemente ao sacramento da Confissão, porque sem 
Confissão não há reconciliação com Deus, e sem reconciliação com Deus 
não há vida cristã nem frutos de santidade.

Por vezes, ficava rouco de pregar tantas horas seguidas, mas continua-
va a falar, respondendo às perguntas de uns e de outros, incitando-os ao 
amor a Deus. Muitas vezes, o encontro terminava com uma bênção emo-
cionada, que movia à ação apostólica:

—Que vos multipliqueis — disse no final de um encontro no Brasil, en-
quanto dava a bênção —:

como as areias das vossas praias,
como as árvores das vossas montanhas,
como as flores dos vossos campos,
como os grãos aromáticos do vosso café.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. ◼

S. Josemaria, em 
novembro de 1972: em 

cima, durante uma 
reunião de catequese; à 
direita, com Álvaro del 

Portillo, em Castelldaura, 
perto de Barcelona.
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Que só Jesus brilhe!25. VIAGENS DE CATEQUESE

A catequese que S. Josemaria realizou em 1972 por Espanha e 
Portugal durou mais de dois meses. Pamplona, Bilbau, Madri, Porto, 
Lisboa, Sevilha, Valência e Barcelona foram as etapas sucessivas 
dessa grande catequese. As imagens correspondem a reuniões com 
diversos grupos de pessoas no mês de novembro.
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Em 2 de novembro de 
1972, aproveitando a 
sua viagem de 
catequese por 
Espanha e Portugal, 
foi mais uma vez 
rezar a Fátima.

Josemaria durante uma 
reunião com uma multidão 
de pessoas em Pozoalbero 
(Espanha), em 1972.

Encontro com 
Carmelitas no convento 
de Puçol, perto de 
Valência, em 19 de 
novembro de 1972. 
Durante a sua 
catequese por Espanha, 
S. Josemaria visitou 
várias comunidades 
religiosas. Agradeciam 
que lhes contagiasse a 
sua fé e esperança em 
tempos difíceis para a 
Igreja.

Que só Jesus brilhe!
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Que só Jesus brilhe!

Numa reunião em Altoclaro 
(Caracas), em 1974, uma 

enfermeira, com a filha nos 
braços, relatou que a tinham 

aconselhado a abortar por 
risco de malformações no 

feto durante a gravidez; 
informou-se melhor e 

decidiu ter a pequena, que 
nasceu sem problemas. À 

direita, durante uma 
tertúlia no Teatro Coliseo de 

Buenos Aires, no dia 23 de 
junho de 1974.

S. Josemaria 
cumprimenta, durante 
uma tertúlia, em 12 de 

outubro de 1972, um 
doente com paralisia 

progressiva em Islabe, 
casa de retiros perto 

de Bilbau. Gostava de 
proclamar que os 

doentes são o tesouro 
do Opus Dei.
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Que só Jesus brilhe!25. VIAGENS DE CATEQUESE

S. Josemaria rezando diante de Nossa Senhora de Luján, 
padroeira da Argentina, em 12 de junho de 1974 (fotografias de 
baixo e da direita). Foi aos principais santuários de Santa Maria 
de cada país, para rezar, pondo aos seus pés os frutos apostólicos 
daquela catequese itinerante, esperançado em que se traduzissem 
em propósitos de melhorar a vida cristã em cada pessoa.

No dia 25 de maio de 1974, durante uma reunião em São Paulo. 
S. Josemaria começou no Brasil uma catequese por vários países 
da América que durou de 22 de maio a 31 de agosto.
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Durante aqueles anos, a fama de santidade do fundador do Opus Dei ti-
nha-se espalhado por todo o mundo, e, ao visitar um país, muitas pes-
soas queriam vê-lo e ouvi-lo. No entanto, na sua humildade, continuava 
a considerar-se, como salientou o decreto sobre as suas virtudes heroicas, 
um instrumento inepto e surdo, fundador sem fundamento, pecador que ama 
Jesus Cristo com loucura.

Certo dia, alguém lhe pediu um retrato seu:

—Sim, claro que sim, com muito gosto. Dou a ti agora mesmo, disse-lhe 
sorrindo.

E entregou-lhe um burrinho de ferro forjado, dizendo ao mesmo tempo:

—Toma, aí tens o meu retrato.

O interlocutor ficou perplexo.

—Sim, repara bem — prosseguiu —; é isso que sou: um burrinho. Gostaria 
de ser sempre um burrinho de Deus, seu instrumento de carga e de paz.

S. Josemaria sentia-se e queria viver desse modo: como um burrinho 
fiel, trabalhando humildemente, sem descanso, para levar Cristo a todos 
os recantos da terra.

Sentia-se um pobre instrumento nas mãos de Deus: um humilde en-
velope de papel, portador de uma grande mensagem divina. E explicava: 
Deus escreve uma carta, mete-a num envelope. A carta retira-se do envelope 
e o envelope deita-se ao lixo. →

Burrinhos de ferro 
que S. Josemaria 

tinha em cima da 
mesa de trabalho.

Que só Jesus brilhe!

26
De novo em  
Torreciudad
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Que só Jesus brilhe!

Furtava-se, assim, a qualquer atribuição à sua pessoa: Era o que mais 
faltava! — dizia aos membros do Opus Dei —. Belo negócio teríeis feito se, 
em vez de seguir o Senhor, tivésseis vindo a seguir este pobre homem! E não 
se considerava imprescindível: Nem sequer eu, que sou o fundador, sou 
imprescindível.

* * *
Nunca quis pôr-se como exemplo de nada, com uma única exceção: o 

amor que tenho a Nossa Senhora. Uma prova concreta desse amor é o San-
tuário de Torreciudad, que foi construído, sob o seu impulso, junto da er-
mida que atraía a devoção popular do Alto Aragão desde o século XI.

Duas vezes visitou, como peregrino, o novo santuário, enquanto se rea-
lizavam as obras. Da primeira vez, no dia 7 de abril de 1970, descalçou-se 
um quilômetro antes de chegar ao local e, com um tempo inclemente, foi 
caminhando sobre as pedras e o cascalho até chegar à ermida.

Perdoa-me, minha Mãe! — exclamou ao chegar, evocando a primeira 
visita da sua infância. Dos dois anos até aos sessenta e oito. Que pouco sou! 
Mas quero-te muito, com toda a minha alma. Dá-me muita alegria vir bei-
jar-te, e dá-me muita alegria pensar nos milhares de almas que te veneraram 
e vieram dizer-te que te querem, e nos milhares de almas que virão.

Visitou de novo Torreciudad em 23 de maio de 1975. O santuário já es-
tava terminado e faziam-se os preparativos para ser aberto ao culto. Ao 
vê-lo, comentou: Com material humilde, da terra, fizestes material divino. E 
acrescentou: Quanto amor foi posto aqui...

Esperava daquele Santuário, em palavras suas, um cúmulo de graças 
espirituais (...), que o Senhor quererá dar aos que recorrerem à Sua bendita 
Mãe, diante dessa pequena imagem, tão venerada desde há séculos. Por isso 
me interessa que haja muitos confessionários, para que as pessoas se purifi-
quem no santo sacramento da penitência e, renovadas as almas, confirmem 
ou renovem a sua vida cristã; aprendam a santificar e a amar o trabalho, le-
vando para os seus lares a paz e a alegria de Jesus Cristo: Dou-vos a paz, dei-
xo-vos a paz. Assim receberão, com agradecimento, os filhos que o céu lhes 
enviar, usando nobremente do amor matrimonial, que os torna participantes 
do poder criador de Deus: e Deus não fracassará nesses lares, quando Ele os 
honrar escolhendo almas que se dediquem, com uma dedicação pessoal e livre, 
ao serviço dos interesses divinos. ◼

26. DE NOVO EM TORRECIUDAD

Em 24 de maio de 
1975, S. Josemaria 

dirige-se à ermida de 
Torreciudad rezando 

o rosário. À direita, 
diante da imagem de 
Nossa Senhora que se 

encontra na ermida.
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Que só Jesus brilhe!26. DE NOVO EM TORRECIUDAD

Torreciudad, 23 de maio de 1975: S. Josemaria, sentado na 
nave do templo, contempla o retábulo do novo santuário 

(fotografia da esquerda). A seu lado, Álvaro del Portillo.

Da nave do santuário, o 
olhar sente-se atraído pelo 

retábulo, esculpido em 
alabastro por Joan Mayné. 

Representa diferentes cenas 
da vida da Virgem Maria. 

Por baixo do óculo do 
sacrário e da cena da 

crucificação, encontra-se a 
talha românica da Virgem, 

restaurada em 1975. Em 
1994, foi acrescentada à 

esquerda uma imagem 
orante de S. Josemaria.
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Que só Jesus brilhe!26. DE NOVO EM TORRECIUDAD

Exterior do 
santuário de 
Torreciudad 
durante a 
celebração de 
uma Jornada 
Mariana da 
Família, que 
ocorre 
anualmente no 
primeiro sábado 
de setembro.
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Que só Jesus brilhe!

Nos últimos meses de vida, S. Josemaria perdeu em grande parte a visão do 
olho direito, devido a uma catarata que se vinha formando durante anos, e 
manifestou-se o começo de outra catarata no olho esquerdo. Aceitava es-
sas incomodidades com tal naturalidade que somente os que estavam ao 
seu lado advertiram essa perda de visão, muito embora no dia 19 de mar-
ço de 1975, festa de S. José, tenha aberto a sua alma a Deus Nosso Senhor 
nestes termos:

Senhor, já não posso mais, e, no entanto, hei de ser fortaleza para os meus 
filhos; já não vejo a três metros de distância e tenho de vislumbrar o futuro, 
para indicar o caminho aos meus filhos: ajuda-me Tu! Que eu veja com os 
Teus olhos, Cristo meu! Jesus da minha alma!

Durante esse último período, talvez pressentindo a proximidade da 
morte, comentava: Já não sou necessário. Poderei ajudar-vos mais do Céu.

A par desse pressentimento, ia crescendo no seu coração, com uma 
força que não podia conter, um desejo: ver a face do Senhor: Senhor, tenho 
uma vontade imensa de ver a Tua face, de admirar o Teu rosto, de contem-
plar-Te...! Amo-Te tanto, quero-Te tanto, Senhor!

O seu coração transbordava de ânsias de estar junto ao seu Amor, e os 
que com ele conviviam, observavam-no cada vez mais metido no Senhor. 
Aproximava-se do fim daquele contínuo crescendo de amor e caridade em 
que se resumia toda a sua vida. "O Padre e eu tomávamos o café da manhã 
sempre juntos — lembrava Mons. del Portillo —, e traziam-nos o jornal. 
Passados três ou quatro segundos eu olhava para o Padre: mal começara 
a ler, já ficava ensimesmado em Deus. Havia já anos que ao Padre bastava 
pegar num livro, tratasse fosse do que fosse, ou no jornal, para que o co-
ração lhe fosse para o Senhor. Era como se o Espírito Santo arrebatasse a 
sua alma e a elevasse".

Na manhã do dia 26 de junho de 1975, reuniu-se em Castelgandolfo 
com as suas filhas do Colégio Romano de Santa Maria: Vós tendes alma sa-
cerdotal — disse-lhes —, dir-vos-ei como sempre que venho aqui. Os vossos 
irmãos leigos também têm alma sacerdotal. Podeis e deveis ajudar com essa 
alma sacerdotal e, com a graça do Senhor e o sacerdócio ministerial em nós, 
sacerdotes da Obra, faremos um trabalho eficaz...

Imagino que de tudo (...) — prosseguiu — tirais motivo para tratar com 
Deus e sua Mãe bendita, nossa Mãe, e com S. José, nosso Pai e Senhor, e os 
nossos Anjos da Guarda, para ajudar esta Igreja Santa, nossa Mãe, que está 
tão necessitada, que está passando tão mal no mundo, neste momento. Temos 
de amar muito a Igreja e o Papa, seja quem for. Pedi ao Senhor que o nosso 
serviço seja eficaz para a sua Igreja e para o Santo Padre. →

27
Olhando  
para a  
Virgem
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Que só Jesus brilhe!

Passados vinte minutos sentiu-se indisposto e teve de interromper a 
visita. Depois de descansar um pouco, regressou a Roma, acompanhado, 
como habitualmente, por Mons. Álvaro del Portillo e Mons. Javier Eche-
varría. Via-se que estava contente e sereno. Ao entrar em Villa Tevere, uns 
minutos antes do meio-dia, cumprimentou Nosso Senhor no Sacrário com 
uma genuflexão pausada, acompanhada de um ato de amor, como era seu 
costume.

"A seguir, recordava Mons. Álvaro del Portillo, subimos até ao meu es-
critório, que era onde habitualmente trabalhávamos (...) e poucos segun-
dos depois de ter passado a porta, chamou: Javi!".

Naquele gabinete havia uma imagem da Virgem de Guadalupe que cos-
tumava saudar com o olhar sempre que entrava nesse compartimento. Ela 
acolheu a sua última saudação de amor, antes de cair desamparado no 
chão. Deus concedeu-lhe que morresse como sempre quis: olhando uma 
imagem de Nossa Senhora. →

Em cima, a última 
fotografia de S. Josemaria. 

Foi tirada no próprio dia 
26 de junho de 1975 no 

Colégio Romano de Santa 
Maria, hora e meia antes 

de ter falecido. À direita, a 
sala da sede central do 

Opus Dei em Roma, onde 
costumava trabalhar 

muitas horas por dia, e 
onde faleceu ao fim da 

manhã. Na página 
seguinte, a imagem da 

Virgem de Guadalupe que 
está nesse aposento, em 

frente da porta.
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Que só Jesus brilhe!

"Estávamos já também ali — continuava Mons. Álvaro del Portillo — 
Joe Soria (um sacerdote formado em Medicina) e eu. Empregamos todos 
os meios possíveis, espirituais e médicos. Dei-lhe a absolvição e a Extrema 
Unção, enquanto ainda respirava. Foi uma hora e meia de luta, de esperan-
ça: oxigênio, injeções, massagens cardíacas. Entretanto, eu renovei a ab-
solvição. (...) Não podíamos acreditar que chegava a hora desta imensa dor".

Passado pouco tempo, os que o rodeavam compreenderam, soluçando, 
que o Padre tinha concluído o seu peregrinar terreno: aquele era o seu dies 
natalis no Céu. "Todos nos ajoelhamos — prosseguia — junto do corpo. 
(...) Rezamos o responso e continuamos a rezar, desfeitos pela dor, sem 
poder nem querer conter as lágrimas. (...) Para nós, era sem dúvida uma 
morte repentina; para o nosso Fundador, pelo contrário, foi algo que vinha 
amadurecendo, atrevo-me a dizer, mais na alma do que no corpo, porque 
cada dia era maior a frequência com que oferecia a sua vida pela Igreja".

Pouco tempo depois, revestiram o seu cadáver com uma alva e uma 
casula, sobre a batina. Foram celebradas 51 Missas antes do enterro.

Centenas de pessoas acorreram a chorar e a rezar junto do seu corpo 
jacente, que repousava diante do altar da igreja de Santa Maria da Paz, na 
sede central do Opus Dei: altos dignitários eclesiásticos, mães de família, 
empregadas domésticas, operários...

Entre as mãos de S. Josemaria estava colocado o crucifixo que Pio X 
tivera nas suas à hora da morte, e o seu rosto sereno infundia uma gran-
de paz.

Em 27 de junho foi sepultado na Cripta da Igreja de Santa Maria da Paz. 
Sobre a lápide de mármore, por baixo do selo do Opus Dei, foi gravada esta 
inscrição, que era a sua biografia em duas palavras:

O PADRE

E, mais abaixo, as datas do nascimento: 9 . I . 1902; e da morte: 26 . VI . 1975.

* * *
A partir do próprio dia do falecimento do fundador do Opus Dei, mul-

tiplicaram-se os testemunhos sobre a sua santidade pessoal e a marca 
deixada na vida da Igreja: testemunhos orais e escritos, de pessoas de to-
das as condições, relacionados ou não diretamente com a Obra… Muitos 
desses testemunhos em breve se tornaram petições expressas à Santa Sé 
para que fosse iniciado o seu processo de canonização. →

27. OLHANDO PARA A VIRGEM

Na sede central do Opus Dei conserva-se este 
crucifixo, usado por S. Pio X, que S. Josemaria 
teve nas mãos depois de morrer. Pouco antes 

de ser sepultado, foi substituído por outro. Na 
fotografia de baixo, o beato Álvaro del Portillo 

reza junto dos restos mortais do fundador do 
Opus Dei, revestido com paramentos 

sacerdotais, na atual igreja prelatícia de 
Santa Maria da Paz, em Roma.
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Que só Jesus brilhe!

Esse processo começou em 1981. Dois tribunais paralelos, em Madri 
e em Roma, fizeram a recolha de testemunhos sobre Josemaria Escrivá. 
A fase introdutória encerrou em 1986, sendo apresentada toda a docu-
mentação pertinente à Santa Sé. Após os trabalhos e estudos previstos 
na Congregação para as Causas dos Santos, em 9 de abril de 1990, João 
Paulo II autorizou a publicação do decreto sobre a heroicidade das vir-
tudes do fundador do Opus Dei. Nesse decreto lê-se este perfil espiritual 
de S. Josemaria: →

27. OLHANDO PARA A VIRGEM

Em baixo, cerimônia de 
beatificação de Josemaria 
Escrivá, no dia 17 de maio 

de 1992, em Roma.  
À direita, durante a 

audiência de João Paulo II 
com os peregrinos, que 

teve lugar no dia seguinte.
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Que só Jesus brilhe!

"Os traços mais característicos da sua figura, porém, não se encontram 
apenas nos seus dotes extraordinários de homem de ação, mas também 
na sua vida de oração e numa assídua experiência unitiva que fez dele um 
contemplativo itinerante. Fiel ao carisma recebido, foi exemplo de um he-
roísmo que se manifestava nas situações mais correntes: na oração contí-
nua; na mortificação ininterrupta — como o bater do coração —; na assídua 
presença de Deus, capaz de alcançar a união mais elevada no meio do fragor 
do mundo e da intensidade de um trabalho incessante. Constantemente 
imerso na contemplação do mistério trinitário, situou no sentido da fi-
liação divina em Cristo o fundamento de toda a vida espiritual, em que a 
fortaleza da fé e a audácia apostólica da caridade se conciliam harmonio-
samente com o abandono filial em Deus Pai".

* * *
A confirmação de uma cura milagrosa atribuída à intercessão do fun-

dador do Opus Dei abriu o caminho à sua beatificação, realizada por João 
Paulo II na Praça de S. Pedro em Roma, em 17 de maio de 1992, perante uns 
300 000 peregrinos vindos dos cinco continentes. Na mesma cerimônia 
foi beatificada também a religiosa canossiana sudanesa Josefina Bakhita.

* * *
Depois da aprovação de um novo milagre, Josemaria Escrivá foi cano-

nizado solenemente por João Paulo II, no dia 6 de outubro de 2002, perante 
uma multidão que superava a anterior, o que vinha rubricar a amplitude 
da devoção ao fundador do Opus Dei e o eco alcançado pela sua pregação 
em todos os ambientes e em todas as latitudes. "Seguindo os seus passos 

— disse nessa ocasião o Papa na sua homilia — difundi na sociedade, sem 
distinção de raça, classe, cultura ou idade, a consciência de que todos esta-
mos chamados à santidade. Esforçai-vos por ser santos, em primeiro lugar 
vós mesmos, cultivando um estilo evangélico de humildade e espírito de 
serviço, de abandono na Providência e de estar constantemente à escuta 
da voz do Espírito. Deste modo, sereis “sal da terra” (Mt 5, 13) e brilha-
rá  “a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e 
glorifiquem o Vosso Pai que está nos céus” (Mt, 5, 16)". ◼

Imagem de S. Josemaria 
na basílica de S. Pedro, 

na cerimônia da sua 
canonização.
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Que só Jesus brilhe!27. OLHANDO PARA A VIRGEM

S. Josemaria foi canonizado em 
Roma no dia 6 de outubro de 
2002, dez anos depois de ter 
sido beatificado e coincidindo 
com o ano do centenário do seu 
nascimento.
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Que só Jesus brilhe!27. OLHANDO PARA A VIRGEM

Milhares de pessoas de 
todas as idades e condições, 

dos cinco continentes, 
participaram da 

canonização do fundador do 
Opus Dei, no dia 6 de 

outubro de 2002 em Roma
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Que só Jesus brilhe!

Antiga pia
batismal
da catedral
de Barbastro

Átrio

Coro

Sede do
prelado do
Opus Dei

Rosa
de Rialp

Os restos de
S. Josemaria
veneram-se debaixo
do altar desde que foi
beatificado, em 1992.

Entrada por Viale
Bruno Buozzi, 75

Capela da
Dormição de
Santa Maria

Capela do
Santíssimo.
S. Josemaria
pregou com
zelo incansável
a necessidade de
frequentar os
sacramentos da
Reconciliação e
da Eucaristia,
fontes de paz e
de alegria.

Capela de
confessionários

Batina que pertenceu
a S. João Paulo II

No túmulo original de
S. Josemaria jaz agora
o beato Álvaro del Portillo.

IGREJA PRELATÌCIA
DE SANTA MARIA

DA PAZ

1

2

3

4

5

Santa Maria da Paz
O altar situa-se sob um pequeno baldaquino, 
seguindo o costume de algumas igrejas romanas. 
Os fiéis podem rezar diante do corpo de  
S. Josemaria, que se encontra numa urna debaixo 
do altar desde que foi beatificado em 1992.

Capela da Dormição
Entre a nave e a cripta há uma capela dedicada a esta 
representação da Assunção. Havia uma imagem parecida 
na catedral de Barbastro; S. Josemaria recordava 
perfeitamente que, aos dois ou três anos, ali dirigiu pela 
primeira vez as suas orações a Nossa Senhora.

Sede do prelado do Opus Dei
Em 31 de dezembro de 1959, S. Josemaria 
celebrou a primeira missa em Santa Maria 
da Paz. Em 1982, quando o Opus Dei foi 
erigido como prelazia pessoal, passou a ser 
a igreja prelatícia e sede do prelado.

Rosa de Rialp
Ao fundo da nave 
conserva-se a rosa de 
talha que S. Josemaria 
encontrou em Pallerols.

Cripta
S. Josemaria foi aqui 
sepultado em 1975. 
Agora estão lá 
enterrados os seus 
sucessores à frente do 
Opus Dei, o beato Álvaro 
del Portillo e D. Javier 
Echevarría, e também 
Carmen Escrivá e Dora 
del Hoyo, a primeira a 
pedir a admissão no 
Opus Dei como 
numerária auxiliar.

1 2

3

5

4
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Que só Jesus brilhe!27. OLHANDO PARA A VIRGEM

No dia 14 de setembro de 2005, Bento XVI 
benzeu uma estátua de S. Josemaria colocada 
poucos dias antes no exterior da basílica de  
S. Pedro. De mármore, com cerca de 5 metros 
de altura, está colocada num nicho situado na 
fachada do transepto esquerdo, muito perto 
da entrada para a sacristia. Esta zona tinha 
sido destinada por S. João Paulo II a esculturas 
de santos e fundadores do nosso tempo. A de 
S. Josemaria, obra do artista italiano Romano 
Cosci, encontra-se junto das de Santa Teresa 
dos Andes, S. Marcelino Champagnat e  
S. Gregório da Armênia.

Estátua de S. Josemaria 
na basílica de S. Pedro
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Que só Jesus brilhe!

S. Josemaria Escrivá deixou um rasto luminoso e profundo, na Igreja e 
no mundo, com o exemplo da sua vida santa, os seus ensinamentos e as 
suas obras.

A sua figura é conhecida e venerada em todos os continentes, e pro-
pagam-se com vigor crescente os frutos daquela missão — velha como o 
Evangelho e, como o Evangelho, nova — que lhe foi confiada pela Providên-
cia divina no dia 2 de outubro de 1928: "Abrir aos fiéis de todas as condições 
sociais um caminho seguro de santificação no meio do mundo, através do 
exercício do trabalho profissional e do cumprimento dos deveres codianos, 
fazendo tudo por amor a Deus" (Decreto sobre as virtudes heroicas).

Esta mensagem de santificação em e a partir das realidades terrenas, 
manifesta com particular transparência a índole radical da vocação cristã. 
Essa doutrina revelou-se “providencialmente atual na situação espiritual 
da nossa época” (Decreto sobre as virtudes heroicas). É uma espiritualidade 
na qual subsistem em íntima conjunção — à luz do mistério redentor do 
Verbo encarnado — uma profunda visão de fé e um vivo sentido do valor 
das realidades criadas. Dessa unidade procede uma luminosa compreensão 
do mundo, entendido ao mesmo tempo como dom de Deus aos homens e 
como tarefa apostólica cristã. Trata-se de uma mensagem espiritual es-
sencialmente cristocêntrica e dotada de uma intensa força evangelizadora, 
cuja finalidade primordial se encontra expressa numa fórmula caraterísti-
ca de S. Josemaria: Colocar Cristo no íntimo de todas as atividades humanas 
(Entrevistas com Mons. Josemaria Escrivá, n. 59) ou então, com outras pa-
lavras suas: Santificar por dentro todas as estruturas temporais, levando até 
elas o fermento da Redenção (É Cristo que passa, n. 183). ◼

OS CAMINHOS  
DIVINOS DA TERRA

Mensagem 
espiritual
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O cristão,  
outro Cristo

S. Josemaria Escrivá amava intensamente Jesus Cristo, e conversava inti-
mamente com Ele de modo frequente no Pão e na Palavra, na Eucaristia e 
na oração (cf. Caminho, ns. 87, 105). Cada cena do Evangelho tinha para ele 
um significado próximo, real, que enchia de sentido a sua existência e que, 
com a graça de Deus, soube traduzir de uma maneira acessível a todas as 
almas. Tens de viver junto de Cristo! Deves ser, no Evangelho, um personagem 
mais, convivendo com Pedro, com João, com André..., porque Cristo também 
vive agora (Forja, n. 8). Todos os seus ensinamentos espirituais estão ilu-
minados, como o seu próprio existir cotidiano, pela presença viva de Jesus 
Cristo e pelo empenho de alcançar a identificação com Ele.

O caminho de santidade aberto por Josemaria Escrivá ajuda as almas a vi-
ver este traço fundamental do cristianismo: Seguir Cristo: este é o segredo. 
Acompanhá-lo tão de perto que vivamos com Ele, como aqueles primeiros 
Doze; tão de perto, que com Ele nos identifiquemos (Amigos de Deus, n. 299). 
Daí o seu conhecido conselho: Que procures Cristo. Que encontres Cristo. Que 
ames a Cristo (Caminho, n. 382).

Esta consideração brota da sua experiência espiritual com a força do 
testemunho: Se Lhe somos fiéis, repete-se de alguma maneira na de cada um 
de nós, tanto no seu processo interno – na santificação – como na conduta 
externa (Forja, n. 418). E daí a sua afirmação de que: Na vida espiritual, não 
existe uma nova época a atingir. Já está tudo dado em Cristo, que morreu, e 
ressuscitou, e vive, e permanece para sempre. Mas é preciso unirmo-nos a Ele 
pela fé, deixando que a sua vida se manifeste em nós, de maneira a podermos 
dizer que cada cristão é não já alter Christus, mas ipse Christus, o próprio 
Cristo! (É Cristo que passa, n. 104). ◼

MENSAGEM ESPIRITUAL: OS CAMINHOS DIVINOS DA TERRA

Autógrafo de S. Josemaria, datado 
em Madri no dia 29 de maio de 1933: 

"Que procures Cristo. Que encontres 
Cristo. Que ames a Cristo".

Que só Jesus brilhe!
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O sentido da  
filiação divina

Deus quis que na alma de S. Josemaria se gravasse com grande intensida-
de a consciência de ser, em Cristo, filho de Deus. A minha vida me levou a 
saber-me especialmente filho de Deus, e saboreei a alegria de meter-me no
coração de meu Pai, para me purificar, para o servir, para compreender e des-
culpar a todos, à base do seu amor e da minha humilhação (Amigos de Deus, 
n. 143).

A filiação divina mediante a qual, pelo Espírito Santo, somos verda-
deiramente filhos de Deus em Cristo, identificados com o Unigênito do Pai, 
manifesta-se, na experiência do fundador do Opus Dei, com todo o seu 
vigor de fundamento da vida interior do cristão. Toda a sua vida e a sua 
doutrina espiritual se configuram sob a marca de um profundo sentido de 
filiação, possuído como realidade gozosa e contemplado como mistério 
consolador. A filiação divina empapa toda a nossa vida espiritual, porque 
nos ensina a procurar, conhecer e amar o nosso Pai do Céu, e assim cumula 
de esperança a nossa luta interior e nos dá a simplicidade confiante dos filhos 
pequenos (É Cristo que passa, n. 65).

Assim, pois, o espírito de santidade que S. Josemaria propagou por 
todos os confins da terra, radica na alegria e na certeza da filiação divina. 
Nós, os cristãos, somos, pela graça do Espírito Santo que nos cristifica, fi-
lhos de Deus em Cristo, e estamos chamados a colaborar audazmente no 
estabelecimento do Seu Reino para glória do Pai: esta é a nossa identidade 
e a nossa missão. ◼

MENSAGEM ESPIRITUAL: OS CAMINHOS DIVINOS DA TERRA

Autógrafo de S. Josemaria: "Senhor, meu 
Deus: nas tuas mãos abandono o passado e o 

presente e o futuro, o pequeno e o grande, o 
pouco e o muito, o temporal e o eterno".

Que só Jesus brilhe!
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Santos na vida  
de cada dia

Josemaria Escrivá de Balaguer continua a falar hoje a todos os homens, 
com a mesma mensagem atraente de santidade na vida de cada dia que 
proclamou incansavelmente a partir do dia 2 de outubro de 1928, data 
fundacional do Opus Dei. Desde 1928, compreendi claramente que Deus de-
sejava que os cristãos tomassem por exemplo toda a vida do Senhor. Entendi 
especialmente a sua vida escondida, a sua vida de trabalho comum entre os 
homens: o Senhor quer que muitas almas encontrem o seu caminho nesses 
anos de vida silenciosa e sem brilho (É Cristo que passa, n. 20).

Através da difusão do espírito que Deus lhe confiou, S. Josemaria viu 
tornado realidade aquilo com que sonhava, por amor a Cristo e à Igreja, 
nos começos da sua missão fundacional: Multidões de filhos de Deus, san-
tificando-se na sua vida de cidadãos comuns, compartilhando ideais, anseios 
e esforços com as demais pessoas (Ibid.).

S. Josemaria ensinou que a vocação cristã se deve manifestar em rea-
lidades de entrega diária, no exercício de virtudes no meio das atividades 
comuns dos homens. Trata-se de viver o cotidiano com o olhar sempre 
posto no Filho de Deus feito Homem. Esta santidade grande, que Deus exige 
de nós, encerra-se aqui e agora, nas coisas pequenas de cada dia ( (Amigos de 
Deus, n. 312). O valor sobrenatural da nossa vida não depende de que se tor-
nem realidade as grandes façanhas que às vezes forjamos com a imaginação, 
mas da aceitação fiel da vontade divina, de uma disposição generosa em face 
dos pequenos sacrifícios diários (É Cristo que passa, n. 172).

Junto a Cristo, o fundador do Opus Dei contemplava e amava a Virgem 
Maria, e procurava imitar a vida santa da que é Sedes sapientiæ e Ancilla 
Domini: Sede da sabedoria e Escrava do Senhor. A sua espiritualidade cris-
tocêntrica é, pois, por isso mesmo, essencialmente mariana, em perfeita 
correspondência com o desígnio divino que estabeleceu que Nossa Senhora 
participasse de modo particular na obra salvífica do seu Filho. Posto que 
nos precedeu na via da imitação de Cristo (É Cristo que passa, n. 176), é para 
os cristãos Mestra de fé, de esperança e de caridade (Amigos de Deus, n. 284), 
e, desse modo, Mestra de toda a nossa conduta (É Cristo que passa, n. 173). 
Por esse motivo, S. Josemaria afirmava também que, na escola da intimi-
dade com Jesus Cristo, Maria é a melhor Mestra (É Cristo que passa, n. 174). ◼

MENSAGEM ESPIRITUAL: OS CAMINHOS DIVINOS DA TERRA

Autógrafo de S. Josemaria: "Cor 
Mariæ dulcissimum, iter para 

tutum!" — Coração dulcíssimo de 
Maria, prepara um caminho seguro!

Que só Jesus brilhe!
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Trabalho cotidiano, 
caminho de 
santidade

A santificação do trabalho cotidiano constitui como que o eixo da verdadeira 
espiritualidade para todos aqueles que, como nós, estão decididos a viver na 
intimidade de Deus, imersos nas realidades temporais (Amigos de Deus, n. 61).

De acordo com o espírito que o Senhor inspirou a Josemaria Escrivá, o 
fundamento da relação entre a santidade e o trabalho radica na compreen-
são de que o trabalho é participação na obra criadora de Deus (É Cristo que 
passa, n. 47), uma vez que, através de qualquer ocupação honesta, o Senhor 
nos torna participantes do seu poder criador (Amigos de Deus, n. 57). Mas, 
além disso, o próprio Deus, encarnando, fez suas todas as potencialidades e 
limitações do homem, exceto o pecado: ao ser assumido por Cristo, o trabalho 
se nos apresenta como realidade redimida e redentora: não é apenas a esfera 
em que o homem se desenvolve, mas também meio e caminho de santidade, 
realidade santificável e santificadora (É Cristo que passa, n. 47).

É Cristo quem, no decorrer da sua vida oculta, trabalhando na oficina 
de Nazaré, dá o seu sentido mais profundo à atividade laboral de cada pes-
soa. O homem é corredentor com Cristo no trabalho quando, unindo-se ao 
sacrifício da Cruz — que se atualiza na Santa Missa —, converte as suas 
ocupações, com a ajuda da graça, em trabalho de Deus.

Esta visão do trabalho como meio de santificação traz consigo inúme-
ras consequências. Assim, por exemplo, todas as atividades profissionais 
nobres são santificáveis; ou a santificação do trabalho exige que este seja 
realizado com perfeição humana, com consciência, e com retidão; e que a 
tarefa profissional é, para aqueles que o Senhor chama a permanecer na 
sociedade, nas vicissitudes deste nosso mundo, o lugar onde também se 
forjam todas as virtudes e se nos apresenta a constante ocasião para apro-
ximar as almas a Cristo.

Todas estas facetas eram resumidas por Josemaria Escrivá numa fra-
se: Santificar o trabalho, santificar-se no trabalho, santificar os outros com 
o trabalho (Entrevistas com Mons. Josemaria Escrivá, n. 55). Todo um pro-
grama de vida cristã. ◼

MENSAGEM ESPIRITUAL: OS CAMINHOS DIVINOS DA TERRA

Autógrafo de S. Josemaria: "De longe 
— além, no horizonte — o céu une-se 

com a terra. Mas não esqueças que onde 
verdadeiramente a terra e o céu se unem 

é no teu coração de filho de Deus".

Que só Jesus brilhe!
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Contemplativos  
no meio do mundo

Regnare Christum volumus! — Queremos que Cristo reine! Colocar Cristo 
no cume de todas as atividades humanas. Para realizar a missão de fundar 
o Opus Dei, e trabalhar assim ao serviço da Igreja na tarefa de reconduzir 
cristãmente toda a criação para Cristo, Deus dotou S. Josemaria com os 
dons necessários para que chegasse a ser contemplativo no meio do mundo 
(cf. É Cristo que passa, n. 174).

Essa mesma qualidade também caracteriza a espiritualidade que bro-
tou na Igreja com a sua vida. “O seu serviço eclesial fez surgir, em todos 
os ambientes e profissões, um movimento ascensional de elevação a Deus 
dos homens imersos nas realidades temporais, segundo a promessa do 
Salvador: “Et ego, si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad meipsum (Ioh 
12, 32 Vg)” —, na qual ele via o núcleo do fenômeno pastoral do Opus Dei" 
(Decreto sobre as virtudes heroicas).

Com o impulso do espírito de S. Josemaria, aprende-se a converter o 
dia inteiro numa conversa confiada com o Senhor, numa procura contí-
nua da sua amizade e da sua presença. Que fortaleza, para um filho de Deus, 
saber-se tão perto de seu Pai! (Amigos de Deus, n. 246). Sobre o sólido fun-
damento da oração (Santo sem oração?... — Não acredito nessa santidade 

— Caminho, n. 107 —), mediante a força dos sacramentos e com a ajuda 
de outros meios ascéticos, em íntima harmonia com uma intensa vida 
de trabalho e de serviço aos outros, aprende-se, nesta espiritualidade, a 
considerar serenamente o caminhar terreno com visão sobrenatural. En-
quanto me restar alento, não cessarei de pregar a necessidade primordial de 
sermos almas de oração sempre!, em qualquer ocasião e nas circunstâncias 
mais díspares, porque Deus nunca nos abandona. Procuremos, portanto, não 
perder nunca o “ponto de mira” sobrenatural, vendo Deus por detrás de cada 
acontecimento (Amigos de Deus, n. 247). ◼

MENSAGEM ESPIRITUAL: OS CAMINHOS DIVINOS DA TERRA

Autógrafo de S. Josemaria: 
"Regnare Christum volumus" 
— Queremos que Cristo reine.

Que só Jesus brilhe!



Autógrafo de S. Josemaria: "almas 
contemplativas, no meio do mundo".
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Unidade de vida

A expressão unidade de vida, frequente no vocabulário teológico-espiritual 
de S. Josemaria, manifesta uma perspectiva central da sua mensagem de 
santificação no meio do mundo. Unidade de vida significa a compenetração 
que deve imperar entre os diversos aspectos do existir cotidiano do cris-
tão (trabalho, oração, apostolado), realizados com um mesmo fim (a gló-
ria de Deus) e regidos pela caridade para com Deus e para com o próximo. 
Num texto de 1934 escrevia: Unir o trabalho profissional com a luta ascética 
e a contemplação — coisa que pode parecer impossível, mas que é necessária, 
para contribuir a reconciliar o mundo com Deus —, e converter esse trabalho 
diário em instrumento de santificação pessoal e de apostolado. Não é este um 
ideal nobre e grande pelo qual vale a pena dar a vida?

A vocação humana de um cristão — ou seja, a sua situação concreta no 
mundo —, ensina S. Josemaria, é parte, e uma parte importante, da sua vo-
cação divina, isto é, do seu chamado à santidade e ao apostolado. O cristão 
não deve ter duas vidas paralelas: por um lado, a vida cotidiana, com as suas 
ocupações, as suas relações familiares, profissionais e sociais; e por outro, 
a sua vida espiritual. Tanto a vida interior como o apostolado e o trabalho 
constituem aspectos da mesma santidade, e não formam compartimentos 
estanques (Amigos de Deus, n. 149). Trabalhar assim é oração. Estudar assim 
é oração. Investigar assim é oração. Não saímos nunca do mesmo: tudo é ora-
ção, tudo pode e deve levar-nos a Deus, alimentar esse convívio contínuo com 
Ele, da manhã até à noite. Todo o trabalho honrado pode ser oração; e todo o 
trabalho que for oração, é apostolado. Desse modo, a alma se enrijece numa 
unidade de vida simples e forte (É Cristo que passa, n. 10).

Na Santa Missa, que desde os começos do Opus Dei gostava de definir 
como centro e raiz de vida interior (Forja, n. 69), encontrava Josemaria Es-
crivá a energia divina para o apostolado. Todos os aspectos da atividade 
diária devem de algum modo reportar-se à Santa Missa, onde adquirem 
relevo e se divinizam as ações realizadas face a Deus. Por esse motivo, a 
Santa Missa torna possível a unidade de vida do cristão, que deve centrar 
toda a sua existência na participação e na atualização do sacrifício de Jesus 
Cristo na Cruz, colaborando na aplicação da sua obra redentora: Se vivemos 
bem a Missa, como não havemos de continuar depois o resto da jornada com 
o pensamento no Senhor, com o desejo irreprimível de não nos afastarmos da 
sua presença, para trabalhar como Ele trabalhava e amar como Ele amava? 
(É Cristo que passa, n. 154). ◼

MENSAGEM ESPIRITUAL: OS CAMINHOS DIVINOS DA TERRA Que só Jesus brilhe!



Autógrafo de S. Josemaria: "Duc in 
altum! Mar adentro!". O fundador do 

Opus Dei punha nos seus escritos a 
cruz grega com as pontas em forma de 

seta para significar o seu desejo de 
levar o espírito que tinha recebido de 

Deus aos quatro pontos cardeais.
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Amor à Igreja 
e adesão ao 
Magistério

Em S. Josemaria, o amor à Igreja é manifestação necessária do amor ao 
Verbo encarnado. A Igreja é nem mais nem menos Cristo presente entre nós, 
Deus que vem até à humanidade para salvá-la, chamando-nos com a sua Re-
velação, santificando-nos com a sua graça, sustentando-nos com a sua ajuda 
constante, nos pequenos e nos grandes combates da vida diária (É Cristo que 
passa, n. 131).

Sentia pesar sobre os seus ombros, com a força de um compromisso 
amável e exigente até ao sacrifício, a preocupação por toda a Igreja, não só 
por esta ou por aquela parcela concreta (Forja, n. 583). E deixou gravada a 
fogo nos seus ensinamentos a responsabilidade de pormos aos pés da Espo-
sa de Jesus Cristo, da Igreja Santa, o que somos e o que podemos, amando-a 
muito fielmente, mesmo à custa dos bens, da honra e da vida (Forja, n. 584). 
Afirmava com simplicidade que amava a Obra na medida em que servisse 
a Igreja: Se o Opus Dei não serve a Igreja — repetia por vezes —, não me 
interessa.

Da intensidade com que se entregou pessoalmente até ao fim da vida 
ao serviço da missão da Igreja, marcando assim também de modo indelé-
vel na Obra esse traço do seu espírito, dão testemunho umas palavras do 
Decreto sobre as virtudes heroicas:

“Promoveu e guiou a difusão do Opus Dei por todo o mundo, contri-
buindo para uma vasta mobilização de leigos conscientes da sua respon-
sabilidade na missão da Igreja. Deu impulso a iniciativas de vanguarda na 
evangelização e promoção humana, suscitou em toda a parte vocações 
para o sacerdócio e para o estado religioso; realizou extenuantes viagens 
pela Europa e pela América, anunciando a doutrina da Igreja com fé vi-
gorosa. E, sobretudo, entregou-se à formação dos membros do Opus Dei 

— sacerdotes e leigos, homens e mulheres —, proporcionando-lhes uma 
sólida vida interior, um zelo ardente que se manifesta no compromisso 
pessoal de desenvolver um apostolado capilar, e uma adesão exemplar ao 
Magistério da Igreja: Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam!, foi a aspira-
ção pregada e praticada sem cessar pelo Servo de Deus desde os primeiros 
anos de sacerdócio". ◼

MENSAGEM ESPIRITUAL: OS CAMINHOS DIVINOS DA TERRA Que só Jesus brilhe!



Autógrafo de S. Josemaria: 
"Conhecer Jesus Cristo. 

Fazê-lo conhecer. Levá-lo a 
todos os lugares".
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Vocação cristã: 
vocação apostólica

Que a tua vida não seja uma vida estéril. — Sê útil. — Deixa rasto. — Ilumina 
com o resplendor da tua fé e do teu amor. Apaga, com a tua vida de apóstolo, 
o rasto viscoso e sujo que deixaram os semeadores impuros do ódio. — E in-
cendeia todos os caminhos da terra com o fogo de Cristo que levas no coração 
(Caminho, n. 1). Na doutrina espiritual de S. Josemaria — pode servir como 
exemplo esse conhecido texto de Caminho —, está contido um sugestivo 
convite pessoal para viver de fé, exercitando a essencial dimensão apos-
tólica da vocação cristã.

S. Josemaria promoveu uma espiritualidade essencialmente evangeliza-
dora, que destaca a natureza difusiva do imenso bem que Deus concede ao 
homem ao incorporá-lo ao seu Corpo Místico; a felicidade e a responsa-
bilidade que derivam para cada cristão da sua vocação batismal. Uma es-
piritualidade que fomenta a espontaneidade apostólica da pessoa, dentro 
da comunhão da Igreja e ao serviço da sua missão, com uma perspectiva 
universal. Deus quer que todos se salvem, e isso é um convite e uma respon-
sabilidade que pesam sobre cada um de nós. A Igreja não é um reduto para 
privilegiados (...) Deus espera ardentemente que se encha a sua casa (Amigos 
de Deus, n. 263). Este zelo pela salvação das almas é consequência do amor 
de Deus que enche o coração e a mente dos seus filhos: O apostolado é o 
amor de Deus, que transborda, dando-se aos outros. (...) O anseio de aposto-
lado é a manifestação exata, adequada, necessária, da vida interior (É Cristo 
que passa, n. 122).

Enraizada na unidade de vida, a atividade apostólica que se desenvol-
ve em conformidade com o espírito do fundador do Opus Dei tem uma fi-
sionomia específica, própria da mentalidade laical, na qual — com a alma 
sacerdotal própria de todos os cristãos — formava os que o seguiam. E, a 
esta luz, o apostolado não é coisa diferente do trabalho de todos os dias; con-
funde-se com esse mesmo trabalho, convertido em ocasião de um encontro 
pessoal com Cristo (Amigos de Deus, n. 264). →

MENSAGEM ESPIRITUAL: OS CAMINHOS DIVINOS DA TERRA Que só Jesus brilhe!
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O desejo de aproximar os outros de Deus, ensinava S. Josemaria, tem 
de se manifestar com naturalidade, no convívio diário: Para o cristão, o 
apostolado resulta conatural: não é algo que se acrescente, que se justaponha, 
alheio à sua atividade diária, à sua ocupação profissional (É Cristo que passa, 
n. 122). Faze a tua vida normal; trabalha onde estás, procurando cumprir os 
deveres do teu estado, acabar bem as tarefas da tua profissão ou do teu ofício, 
superando-te, melhorando dia a dia. Sê leal, compreensivo com os outros e 
exigente contigo mesmo. Sê mortificado e alegre. Esse será o teu apostolado. 
E sem saberes por quê, dada a tua pobre miséria, os que te rodeiam virão ter 
contigo e, numa conversa natural, simples (...) falareis de inquietações que 
existem na alma de todos (Amigos de Deus, n. 273). S. Josemaria denomina-
va esse testemunho cristão nas incidências da vida diária, apostolado de 
amizade e confidência (cf. Sulco, n. 192). ◼

MENSAGEM ESPIRITUAL: OS CAMINHOS DIVINOS DA TERRA

Desenho de S. Josemaria representando uma pata. 
Gostava de desenhar patos e patas, com poucos 

traços, e deles retirava um ensinamento espiritual: 
tal como os patinhos aprendem a nadar ao 

lançar-se à água, aprende-se a fazer apostolado 
ou a ajudar os outros, começando a fazê-lo

Que só Jesus brilhe!
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Formação

A formação humana, espiritual, doutrinal, apostólica e profissional de 
todos os cristãos ocupa um lugar de primordial importância na dinâmica 
da mensagem espiritual surgida do carisma fundacional de S. Josemaria. 
A formação é concebida como um meio indispensável para ajudar todos 
a alcançar a santidade e a realizar a sua missão apostólica. Trata-se, em 
síntese, de uma formação dirigida a facilitar a vida de piedade e o conhe-
cimento da doutrina da Igreja (Deves sentir sempre e em tudo com a Igre-
ja! – Tens de adquirir, por isso, a formação espiritual e doutrinal necessária, 
que te faça pessoa de reto critério — Forja, n. 840), e a fomentar em todos 
uma ação evangelizadora coerente e eficaz: Urge difundir a luz da doutrina 
de Cristo. Entesoura formação, enche-te de clareza de ideias, de plenitude da 
mensagem cristã, para poderes depois transmiti-la aos outros (Ibid., n. 841).

Ao mesmo tempo, a formação que ministrava S. Josemaria era dirigida 
a fomentar o amor à liberdade que deve impregnar o trabalho dos cristãos 
(Ibid., n. 144). O amor à liberdade — concebida na sua precisa condição 
de dom precioso de Deus aos homens —, com a consequente responsa-
bilidade pessoal, caracteriza firmemente o referido espírito. S. Josemaria 
Escrivá pôs todo o seu empenho em formar mulheres e homens maduros, 
pessoas que atuam de acordo com uma consciência retamente formada e 
que assumem, livre e responsavelmente, as consequências dos seus atos. 
Cada um terá de atuar, no exercício da sua atividade profissional ou so-
cial, em harmonia com a sua identidade cristã, como filho de Deus, com a 
liberdade com que Cristo nos libertou. ◼

MENSAGEM ESPIRITUAL: OS CAMINHOS DIVINOS DA TERRA

Autógrafo de S. Josemaria: "Sancta Maria, Spes nostra, 
Sedes Sapientiæ, ora pro nobis" — Santa Maria, 

Esperança nossa, Sede de Sabedoria, rogai por nós. Em 
dezembro de 1931, na basílica de Atocha, entendeu que 
devia rezar essa jaculatória quando se reunisse com os 

fiéis da Obra para os formar.

Que só Jesus brilhe!




