
Os Servos de Deus
Tomás Alvira e Paquita Domínguez

Oração para a devoção privada

Deus Pai, que cumulastes de graça os 
vossos servos Paquita e Tomás, para que 
vivessem cristãmente o seu casamento 
e as suas obrigações profissionais e 
sociais, enviai-nos a força do Amor para 
sabermos difundir no mundo a grandeza 
da fidelidade e da santidade matrimonial. 
Dignai-vos glorificar estes vossos servos e 
concedei-me por sua intercessão o favor 
que vos peço... (peça-se). Amém.

Pai-nosso, Ave-Maria, Glória.



Tomás Alvira Alvira (1906-1992) nasceu em 
Villanueva de Gállego (Saragoça, Espanha). Doutor em 
Ciências Químicas, Pesquisador do Conselho Superior 
de Pesquisas Científicas e Catedrático do Instituto de 
Ciências Naturais. Paquita Domingues Susín (1912-1994) 
nasceu em Borau (Huesca, Espanha). Era professora.

Casaram-se em Saragoça no dia 16 de junho de 1939. 
Tiveram nove filhos dos quais o primeiro, José Maria, 
faleceu com cinco anos. A família mudou-se para Madri 
em novembro de 1942, quando Tomás assumiu o cargo 
de catedrático no Instituto Ramiro de Maeztu.

Ambos foram Supernumerários do Opus Dei: Tomás 
a partir de 1947 e Paquita a partir de 1952. Fiéis ao 
espírito do Opus Dei, transmitiram aos seus filhos e a 
outras muitas pessoas um exemplo de vida cristã. Com 
palavras de São Josemaria Escrivá, fizeram da sua casa 
“um lar luminoso e alegre”. Santificaram-se no exercício 
heroico e perseverante das virtudes cristãs. A Santa Missa 
constituía o centro e a raiz de sua vida interior. Ajudados 
pela graça divina e procurando manter-se na presença 
de Deus, souberam impregnar de conteúdo sobrenatural 
as suas ocupações ordinárias, familiares, profissionais e 
sociais. Ambos sofreram dolorosas enfermidades que 
suportaram com grande sentido sobrenatural. Tomás 
faleceu em consequência de um processo canceroso e 
Paquita entregou sua alma a Deus após  uma enfermidade 
cerebral. A Causa de canonização iniciou-se em Madri 
em 2009.

A todos os que obtiverem graças por intercessão de Paquita 
e Tomás, pede-se o favor de comunicá-las ao Escritório para 

as Causas dos Santos da Prelazia do Opus Dei no Brasil, Rua 
João Cachoeira, 1496, CEP 04535-007, São Paulo, SP.  
E-mail: ecs.br@opusdei.org         www.opusdei.org.br

Em conformidade com os decretos do Papa Urbano VIII, declaramos que em nada 
se pretende prevenir os juízos da Autoridade eclesiástica, e que esta oração não tem 
finalidade alguma de culto público.

Com aprovação eclesiástica


