
22-V-2019 – 45 anos da vinda de São Josemaria ao Brasil 
 

 Gostaria de agradecer a homenagem que a arquidiocese do 

Rio de Janeiro quis prestar a São Josemaria Escrivá, fundador do 

Opus Dei, por ocasião do 45o aniversário da sua vinda ao Brasil, 

quando fez uma escala inicial no Rio de Janeiro, no aeroporto do 

Galeão, rumo a São Paulo. 

 

 De modo especial agradeço a Dom Orani por essa iniciativa e 

pela breve entrevista que gravou promovendo esse encontro, em 

que teremos a bênção com as relíquias de São Josemaria. 

Agradeço também ao padre Omar, que abriu as portas do Santuário 

Cristo Redentor para este momento tão especial; ao Seminário São 

José, representado aqui pelo padre Rômulo, formador da 

comunidade São Josemaria; aos seminaristas e a todos aqui 

presentes. 

 

 São Josemaria ficou encantado com o Brasil! Com a 

miscigenação de diversas raças, com a convivência fraterna entre 

todos, com a alegria do povo. “O Brasil! – exclamava diante de 

milhares de pessoas, no Parque Anhembi –. A primeira coisa que 

eu vi é uma mãe grande, bela, fecunda, terna, que abre os braços a 

todos, sem distinção de línguas, de raças, de nações, e a todos 

chama filhos. Grande coisa é o Brasil! Depois, eu vi que vocês se 

tratam de uma maneira fraterna, e fiquei comovido”. 

 

 Aos pés do Cristo Redentor, que acolhe a todos de braços 

abertos, pedimos a bênção de São Josemaria para que o povo 



brasileiro continue vivendo sempre de modo fraterno, como filhos de 

Deus. 

 

 O fundador do Opus Dei, desde o início da sua vocação, tinha 

uma grande sensibilidade pelos mais carentes, pelas pessoas que 

sofrem. Ao longo de toda a vida promoveu e incentivou inúmeras 

iniciativas sociais a favor dos mais necessitados. Que a bênção de 

hoje com as suas relíquias possa trazer consolo e alívio a todos os 

que padecem, e despertar em muitos corações o desejo generoso 

de remediar o sofrimento de tantos cariocas. 

 

 Gostaria de modo especial de invocar a sua intercessão para 

que muitos ouçam o chamado à santidade que Cristo dirige a todos, 

e que São Josemaria se empenhou em difundir. “Estas crises 

mundiais são crises de santos”, como lemos em Caminho (n. 301). 

Na medida em que os cristãos se empenhem em viver a fundo a 

sua fé no dia a dia, como tantas vezes nos recordou o fundador do 

Opus Dei, a paz que Jesus nos trouxe se difundirá em todos os 

ambientes. 

 

 Ao decolar rumo a São Paulo, São Josemaria avistou o 

Santuário de Nossa Senhora da Penha, onde hoje há também uma 

ermida dedicada a ele. Nessa ocasião, dirigiu à Virgem uma 

invocação, com a qual concluo: “Recordare, Virgo Mater Dei, dum 

steteris in conspectu Domini, ut loquaris pro nobis bona” (Lembrai-

vos, Virgem Mãe de Deus, quando estiverdes junto ao Senhor, de 

falar boas coisas sobre nós). 

 

 


