
Deus, Pai de misericórdia, Vós que confiastes ao 
homem e à mulher a terra para que a trabalhassem 
e assim vos dessem glória: concedestes ao vosso 
servo Toni a graça de exercer a sua profissão 
com competência e espírito cristão. Ajudai-me 
também a honrar-vos através do cumprimento 
do trabalho profissional e fazei com que o meu 
exemplo conduza muitos a descobrir a dignidade e 
o sentido divino das suas tarefas diárias. Dignai-vos 
glorificar o vosso servo Toni e concedei-me por sua 
intercessão o favor que eu peço... (peça-se). Amém.

Pai-nosso, Ave-Maria, Glória.
Em conformidade com os decretos do Papa Urbano VIII, declaramos que em nada se 
pretende prevenir o juízo da Autoridade eclesiástica, e que esta oração não tem finalidade 
de culto público.

Toni Zweifel
O Servo de Deus

Oração para a devoção privada



Toni Zweifel nasceu em Verona (Itália) em 15 de fevereiro 
de 1938, filho de um empresário suíço. Fez o curso de 
engenharia industrial na Escola Politécnica Federal (ETH) 
de Zurique (Suíça), onde concluiu os estudos superiores 
em 1962. Após uma breve atividade na indústria privada, 
passou a trabalhar como colaborador científico no Instituto 
de Termodinâmica da ETH, e ali patenteou várias invenções. 
Anos depois, em 1972, sensibilizado pela pobreza dos 
países em desenvolvimento, mudou de ocupação para 
criar, juntamente com outras pessoas, a Fundação Limmat, 
sediada em Zurique. Sob a sua direção essa instituição 
promoveu, ao longo dos dezessete anos seguintes, centenas 
de projetos de interesse público em mais de trinta países 
dos quatro continentes, visando sobretudo a promoção da 
família e da mulher, o atendimento médico e a formação 
profissional da juventude.

Em 1962 Toni Zweifel pediu a admissão no Opus Dei, 
uma instituição da Igreja Católica – hoje Prelazia pessoal 
– que, por inspiração divina, foi fundada por São Josemaria 
Escrivá com a finalidade de promover a chamada de todos 
os cristãos à santidade no cumprimento dos seus deveres 
profissionais e familiares. Toni seguiu essa vocação com 
entrega total e absoluta fidelidade até o final da sua vida. 
O seu trabalho caracterizou-se por uma grande qualidade 
humana e sobrenatural, impulsionado pelo seu desejo de 
ajudar o próximo com eficácia. A tudo isso, unia um cordial 
senso do humor e um estilo de vida cheio de simplicidade.

Toni aceitou, com uma entrega plena à vontade de Deus, 
a doença incurável que se manifestou inesperadamente em 
1986, quando estava no auge da sua atividade. Faleceu de 
leucemia em Zurique, no dia 24 de novembro de 1989, com 
fama de santidade.
A todos os que obtiverem graças por intercessão de Toni, 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

Com aprovação eclesiástica


