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JOVENS DESAFIADOS
A FAZER MISSÃO 
PELOS AVÓS E IDOSOS
A organização da Jornada Mundial da 
Juventude (JMJ) Lisboa 2023 convidou 
“cada jovem” a “fazer missão onde quer 
que esteja”, por ocasião do I Dia Mundial 
dos Avós e dos Idosos, convocado pelo 
Papa Francisco. Este “grande movimen-
to nacional” pretende “juntar os jovens 
aos mais idosos”, no fim-de-semana de 
24 e 25 de julho. “O Dia Mundial dos 
Avós e dos Idosos foi instituído pelo 
Papa para que não nos esqueçamos dos 
avós e de preservar as nossas raízes. Este 
Dia vai-se assinalar anualmente no quar-
to Domingo de julho, próximo da festa 
dos Santos Joaquim e Ana, os avós de 
Jesus. As datas escolhidas para este de-
safio ‘Faz Missão’ marcam precisamente 
o primeiro Dia Mundial dos Avós e dos 
Idosos, que será celebrado a 25 de julho 
de 2021. O convite é, onde quer que es-
tejamos, olhar e cuidar dos avós e dos 
mais velhos, seguindo precisamente o 
apelo do Papa Francisco do encontro de 
gerações”, desafia o COL (Comité Or-
ganizador Local) da JMJ Lisboa 2023.
Para “dar visibilidade” a esta iniciativa, é 
pedido a cada jovem que vista a t-shirt 
da JMJ. “Concretiza o desafio do Papa 
Francisco e faz-te próximo dos mais ve-
lhos. Telefona aos teus avós, conversa à 
janela com um vizinho mais velho que 
se encontre sozinho, vai às compras por 
um idoso que não tenha a família por 
perto, colabora com o centro de dia da 
tua paróquia. As possibilidades são inú-
meras: convidamos-te a que, olhando 
para a realidade em que vives, faças aí 
diferença”, exemplifica a nota, convi-
dando os jovens a partilhar o momento, 
através de uma fotografia ou vídeo, nas 
redes sociais, utilizando os hashtags 
#Lisboa2023 e #Iamwithyoualways.

Informações: www.lisboa2023.org/pt
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UMA OBRA QUE “INTEGRA NO LOUVOR DIVINO”
Nos 40 anos da morte do padre Manuel Luís, o Cardeal-Patriarca de Lisboa 
recordou a “obra magnífica” do sacerdote de Turquel, “nome cimeiro da geração 
de grandes compositores de música sacra”, que aliou, “de modo ímpar”, a “grande 
beleza e a grande sabedoria” com “uma enorme simplicidade da frase musical, que 
não nos distrai”, mas “integra no louvor divino”. pág.02

D
es

ta
qu

e

“Fomentar a ação pastoral em todas as prisões”
O coordenador nacional da Pastoral Penitenciária deseja constituir, até 2023, equipas de volun-
tários em cada uma das dioceses, para “fomentar a ação pastoral em todos os estabelecimentos 
prisionais” do país. No XVI Encontro Nacional de Colaboradores e Voluntários Prisionais, que 
decorreu em formato online, a 10 de julho, o padre José Luís Costa desejou o envolvimento, no 
apoio aos reclusos, não apenas dos capelães, mas de toda a comunidade cristã, e alertou para a 
necessidade de a preocupação ser estendida às famílias dos reclusos, tendo em conta “os desa-
fios de ordem social” que vivem. Já D. Joaquim Mendes, membro da Comissão Episcopal da 
Pastoral Social e Mobilidade Humana, convidou à criação de “grupos de reflexão de reclusos 
cristãos” nas cadeias. Sendo os estabelecimentos prisionais “uma periferia”, o prelado apelou 
ainda à ação junto das comunidades locais, para serem mais próximas dos reclusos.
Sónia Rosendo, da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, sublinhou o pa-
pel do voluntário na “reabilitação” da pessoa reclusa, em especial “no regresso à vida em 
sociedade”, e apontou ao lançamento do Programa de Gestão do Voluntariado em Meio 
Prisional, em parceria com a cooperativa de solidariedade ‘Aproximar’.
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“DEIXAR QUE DEUS SEJA O CENTRO”
Vigário regional do Opus Dei, monsenhor José Rafael Espírito Santo assinala os 
75 anos de presença da prelatura em Portugal, sublinhando a proposta de colocar 
“o coração todo em Deus, em todos os momentos e gestos do quotidiano”. pág.06
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Na comemoração dos 75 anos do Opus 
Dei em Portugal, o Cardeal-Patriarca 
de Lisboa destacava o reconhecimento 
dado ao papel dos leigos e o “apoio ao 
ministério sacerdotal”. Como é que es-
tas características têm estado presentes 
ao longo destes 75 anos?
Hoje, muito mais do que há 75 anos, fala-
-se da importância do papel do leigo, do 
cristão comum, na vida da Igreja. E não 
só nas tarefas que, sendo homem ou mu-
lher, pode assumir no funcionamento da 
Igreja. Fundamentalmente da relevância 
eclesial que tem a sua vida tal qual é, com 
compromissos e confusões, despesas e 
empréstimos, trabalho cansativo ou gra-
tificante, amores e desamores. Por isso, é 
preciso oferecer aos leigos razões e ajudas 
para descobrir a grandeza que essa vida 
tem aos olhos de um Deus que é ternura. 
À medida que – num processo formativo 
que leve a conhecer melhor a fé e a vi-
vê-la pouco a pouco de forma mais in-
tensa – virem a sua vida, aparentemente 
comezinha, como um projeto corres-
pondente a um chamamento de Deus, 
que a todo o momento nos ajuda, desa-
fia, consola e ama, o seu coração vai-se 
abrindo cada vez mais, deixando que 
Deus seja o centro. E assim constroem 
a Igreja, são pedras vivas do templo do 
Senhor. Isso é santidade: santidade ao 
pé da porta. Que acontece precisamen-
te aí: em casa, no trabalho, na reunião 
de condóminos, na fila para a vacina, ao 
contar os tostões ao fim do mês.
Para os sacerdotes, o Opus Dei tem a 
mesma proposta formativa: santida-
de no exercício do seu ministério, bem 
unidos aos seus irmãos no sacerdócio. 
Seja padre diocesano ao serviço exclu-
sivo da sua diocese, seja padre da prela-
tura ao serviço preferencial das tarefas 
pastorais da prelatura.
É assim há 75 anos em Portugal: ajudar 
cristãos comuns e sacerdotes diocesanos, 

através de um caminho formativo aberto 
a todos e subsidiário à ação das dioceses e 
paróquias, a recordar que Deus ama de tal 
modo o mundo e cada um dos seus filhos, 
que os chama a, no lugar que têm na so-
ciedade e na Igreja, cultivar este mundo, 
amando-o também apaixonadamente, 
com o coração todo em Deus, em todos 
os momentos e gestos do quotidiano.

Neste tempo em que se assinalam os 75 
anos de presença em Portugal, que ba-
lanço faz das iniciativas realizadas e o 
que mais destaca? 
Alegra-me de forma muito especial sen-
tir grande afeto e simpatia dentro da nos-

sa grande família que é a Igreja. Estou 
muito grato pela expressão de estima e 
alento nas mensagens do presidente da 
Conferência Episcopal, D. José Orne-
las, do senhor Patriarca, D. Manuel Cle-
mente, do Cardeal D. António Marto, do 
Cardeal D. Tolentino. Essas gravações, 
que vão aparecendo no nosso site [www.
opusdei.pt], são amostra e sinal desse “ca-
minhar juntos”. Gostava assim que os 
pastores da Igreja sentissem a simpatia e 
unidade que existe da parte de todos os 
que participam na ação pastoral do Opus 
Dei. Há anos o prelado do Opus Dei re-
cordou: “fazer crescer o apreço mútuo en-
tre os fiéis da Igreja, e entre os mais varia-

dos agrupamentos que possam existir, faz 
parte da nossa missão na grande família 
dos filhos e filhas de Deus”.
Além dessa experiência de comunhão, 
que é o principal, destaco também alguns 
eventos comemorativos. O terço que rezei 
no Santuário de Fátima transmitido para 
todo o país no passado dia 5 de fevereiro, 
dando início a esta celebração. No dia 24 
de junho, a “Tertúlia dos 75 anos”, com 
a intervenção do senhor Patriarca, e com 
a participação, entre outros, do cónego 
Francisco Crespo, do padre Paulo Araú-
jo, do frei Tibério, tendo assistido, dentro 
das limitações da pandemia, centenas de 
pessoas, entre elas o cónego João Seabra 

“É PRECISO OFERECER AOS LEIGOS RAZÕES  
E AJUDAS PARA DESCOBRIR A GRANDEZA” 
DA VIDA AOS OLHOS DE DEUS
O Opus Dei assinala os 75 anos de presença em Portugal e, em entrevista ao Jornal VOZ  
DA VERDADE, o vigário regional da prelatura fala da missão desenvolvida no nosso país  
e sublinha o “grande afeto e simpatia” que vai sentindo na Igreja em Portugal. Para o futuro, 
monsenhor José Rafael Espírito Santo destaca que os desafios passam por “ampliar e  
aprofundar a formação da juventude” e “reforçar a formação das famílias”.
entrevista por Filipe Teixeira; fotos por Opus Dei

Monsenhor José Rafael Espírito Santo, vigário regional da prelatura do Opus Dei

PERFIL
Monsenhor José Rafael Espírito Santo 

nasceu em Lisboa, em 1959, sendo o mais 

novo de três irmãos. Frequentou a cate-

quese na paróquia de São João de Brito e 

estudou no Liceu Camões. Licenciou-se 

em Engenharia Civil, na Universidade de 

Coimbra, onde foi assistente. Fez os es-

tudos de Filosofia, na atual Universidade 

da Santa Cruz, em Roma, e doutorou-se 

também em Filosofia, na Universidade 

de Navarra. Foi ordenado padre em 15 

de agosto de 1987, aos 28 anos.

Conheceu o Opus Deis pelos pais e foram 

o “afeto”, a “jovialidade” e a “intimidade 

com Deus” que o fascinaram na vida de 

São Josemaria, fundador do Opus Dei. 

“A convicção íntima do chamamento de 

Deus” foi o que o impeliu a entrar para a 

obra. Depois de alguns anos a colaborar 

com o anterior vigário regional, padre 

António Barbosa – falecido este ano –, 

sucedeu-o em novembro de 2002. 
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e o padre Miguel Almeida, provincial dos 
Jesuítas. Uma exposição itinerante sobre 
os 75 anos a percorrer várias cidades do 
país. O projeto de assistência e evangeli-
zação para assinalar este aniversário com 
o nome “75 cabazes – 75 famílias”. Se 
as condições sanitárias permitirem, uma 
Missa em Fátima, no dia 5 de fevereiro 
de 2022, encerrará as comemorações.

O fundador do Opus Dei, São Josema-
ria Escrivá, visitou Portugal, pela pri-
meira vez, em 1945, por insistência da 
irmã Lúcia, com quem se tinha encon-
trado num convento em Tuy. De que 
forma este acontecimento influenciou 
a entrada da prelatura em Portugal?
Influenciou de um modo decisivo: havia 
a possibilidade de começar em Itália ou 
Portugal, e, por outro lado, o fundador 
chegou a pensar que, evitando eventuais 
“melindres luso-espanhóis”, fossem fran-
ceses a iniciar o Opus Dei em Portugal, 
o que exigiria esperar a consolidação em 
França, que só aconteceria passados uns 
bons anos. Por isso, sem dúvida nenhu-
ma, foi a irmã Lúcia que forçou e adian-
tou o começo em Portugal.

Uma das finalidades do Opus Dei é a 
“santificação do trabalho profissional”. 
Quais são, atualmente, os principais 
obstáculos a essa santificação? 
Há um obstáculo interior ao amadureci-
mento da própria fé: ainda há muito por 
fazer relativamente a tirar as consequên-
cias do facto impressionante de Deus, 
como homem, ter trabalhado, sem bri-
lho nem espetáculo, a maior parte da sua 
vida. Se o cristão é Cristo por efeito do 
Batismo, então o trabalho de cada um de 
nós tem potencial para ser um trabalho 
que participa na obra criadora, redentora 
e santificadora de Deus.
Há, depois, os obstáculos do tempo atual: 

a falta de sentido de serviço, a perda da 
ideia do trabalho como um meio e não 
como fim, a falta de sentido sobrenatu-
ral, pois um cristão não deveria trabalhar 
como se Deus não existisse. E há ainda os 
obstáculos que, sem se infiltrarem na nos-
sa mentalidade como os anteriores, são, 
porém, circunstâncias duras e relevantes: 
a precariedade e o desemprego. Em rigor, 
mais do que obstáculos, são dificuldades 
pois não impedem a santificação.

Uma das manifestações do Opus Dei 
em Portugal é a Educação, nomeada-
mente com escolas, residências univer-
sitárias e outras iniciativas. Como ana-
lisa o estado da Educação em Portugal? 
Considera que existe, neste campo, um 
afastamento cada vez mais acentuado 
da matriz cristã?
Quando há, em Portugal e no ocidente, 
um processo lento, mas muito profun-
do, de secularização e de marginalização 

da fé, não é de estranhar que, não só na 
educação, mas em todos os setores da so-
ciedade, se dilua o que até então era um 
paradigma de valores comuns, também 
éticos e religiosos, tendencialmente par-
tilhado por todos de forma pacífica.
O cenário torna-se mais complexo se a 
isso acrescentarmos, em Portugal, uma 
tradição centenária que leva a não fa-
vorecer que, de forma alargada, os pais, 
como responsáveis da educação, possam 
realmente escolher, entre várias, a oferta 
educativa que mais se aproxima à educa-
ção legitimamente querida para os seus 
filhos. Há, pois, ainda muito caminho a 
percorrer para ajudar as famílias nas suas 
responsabilidades, independentemente 
do seu credo ou visões da vida.

Por vezes, o Opus Dei aparece cono-
tado como uma sociedade secreta ou 
restrita. Como olha para esta perceção? 
O que tem sido feito para evidenciar o 

Opus Dei como uma instituição dife-
rente desta visão?
Uma imagem não verdadeira nunca faz 
bem. Gostaria de ver essa ideia superada, 
mas em grande parte isso não depende de 
nós. Da nossa parte está o dar informação 
abundante e frequente e ajudar a gerar a 
convicção generalizada de que é possí-
vel e fácil a todos, sem qualquer requi-
sito prévio, contactar-nos, conhecer-nos 
e participar na formação católica que é 
nossa missão oferecer.

Em Portugal, o número de membros per-
tencentes ou ligados ao Opus Dei é o su-
ficiente para garantir a missão da obra? 
Que desafios aponta para o Opus Dei em 
Portugal para os próximos anos, em par-
ticular na atenção às famílias?
Jesus disse que “a seara é grande, mas os 
trabalhadores são poucos”. Sempre sere-
mos poucos para levar a cabo a missão da 
Igreja e, em consequência, a parte da mis-
são da Igreja que corresponde ao Opus 
Dei. Neste momento, há 1.600 pessoas 
do Opus Dei, e são mais as que, não sen-
do do Opus Dei, participam em retiros, 
recoleções, aulas e encontros de aprofun-
damento na fé, acompanhamento espiri-
tual pessoal. O fundador tinha o sonho 
de que em cada aldeia houvesse pelo me-
nos uma pessoa com esta vocação...
Os desafios dos próximos anos são ampliar 
e aprofundar a formação da juventude e re-
forçar a formação das famílias na linha do 
que o Papa propõe para o Encontro Mun-
dial das Famílias, a encerrar o Ano da fa-
mília “Amoris Laetitia”: o amor na família, 
vocação e caminho da santidade.
Como pano de fundo, estará a proposta 
que o Papa fez ao prelado do Opus Dei, 
monsenhor Fernando Ocáriz, em 2017: 
dar prioridade às “periferias” das classes 
médias e do mundo profissional e intelec-
tual que se encontram afastadas de Deus.

75 ANOS EM PORTUGAL A CONTRIBUIR PARA 
A “MISSÃO EVANGELIZADORA” DA IGREJA
O Opus Dei está a assinalar os 75 anos de presença em Portugal. Fundado em 1928, em Madrid, por São 
Josemaria Escrivá de Balaguer (1902-1975), esta prelatura pessoal chegou a Portugal, em 1946, à cidade de 
Coimbra, para contribuir “para a missão evangelizadora da Igreja, promovendo entre todos os cristãos, nas suas 
circunstâncias habituais, uma vida coerente com a fé, especialmente através da santificação do trabalho profis-
sional”, refere o site da prelatura.
Atualmente, em Portugal, o Opus Dei conta com 1.625 pessoas, sendo 1027 mulheres e 543 homens. Tem também 
33 sacerdotes da prelatura e 56 presbíteros incardinados nas suas dioceses e pertencentes à Sociedade Sacerdotal 
da Santa Cruz – ligada à prelatura. Cerca de 70% dos fiéis do Opus Dei são “membros supranumerários”, ou seja, 
homens e mulheres casados, “para quem a santificação dos deveres familiares faz parte primordial da sua vocação”. 
Para além da presença da prelatura através da promoção de “iniciativas educativas, assistenciais e culturais com 
uma marcada finalidade de serviço”, é possível encontrarmos, hoje, um Centro Opus Dei em oito cidades portugue-
sas (Braga, Cascais, Coimbra, Lisboa, Montemor-o-Novo, Porto, Vila Nova de Gaia, Viseu). 
Além do fundador do Opus Dei, São Josemaria Escrivá, os seus sucessores à frente da prelatura (Beato Álvaro 
del Portillo [1975-1994]; e D. Javier Echevarría [1995-2016]), visitaram, por diversas vezes, o nosso país. O atual 
prelado, monsenhor Fernando Ocáriz, esteve em Portugal, em julho de 2017.

  
São Josemaria Escrivá fundou o Opus Dei em Madrid, no dia 2 de outubro de 1928

  Em 2018, foram assinalados os 90 anos do Opus Dei, com celebrações no 
Santuário de Fátima e na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa


