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Papa Francisco 
marca beatificação de D. Álvaro 
para 27 de setembro em Madrid
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D. Álvaro del Portillo nasceu em Madrid
(Espanha), no dia 11 de março de 1914.
Era Engenheiro Civil e doutorou-se
em Engenharia, em Filosofia
e em Direito Canónico.
Em 1935 ingressou no Opus Dei.
Em 25 de junho de 1944 foi ordenado
sacerdote e, dois anos depois,
fixou residência em Roma, para colaborar
directamente com S. Josemaria Escrivá
de Balaguer, Fundador do Opus Dei.
Também serviu a Igreja nos encargos
que a Santa Sé lhe confiou, como Consultor
de vários Dicastérios da Cúria Romana e,
de modo especial, através da sua participação
ativa nos trabalhos do Concílio Vaticano II.
Em 1975, depois do falecimento
de S. Josemaria, foi eleito para lhe suceder
no governo do Opus Dei. A 6 de janeiro
de 1991 o Santo Padre João Paulo II
conferiu-lhe a ordenação episcopal.
O governo pastoral de D. Álvaro
caracterizou-se pela fidelidade ao espírito
do Fundador e pelo empenho em estender
por todo o mundo o apostolado da Prelatura
e a mensagem do chamamento
a santificar-se nos afazeres do dia-a-dia.
Na madrugada do dia 23 de março
de 1994, poucas horas depois de regressar
de uma peregrinação à Terra Santa, 
o Senhor levou para junto de Si 
este servo bom e fiel.
Nesse mesmo dia, S. João Paulo II
foi rezar junto dos seus restos mortais,
que repousam agora na cripta da igreja
prelatícia de Santa Maria da Paz, em Roma. 

Na capa: fotografia de D. Álvaro del Portillo no seu gabinete, em 1991. Ao fundo, uma imagem de Nossa Senhora de 
Guadalupe, a quem S. Josemaria tinha muita devoção.

IR A TODO O MuNDO, PARA EVANGElIzAR

D. Álvaro durante uma viagem apostólica, em 6 de 
julho de 1980, atravessando o Canal da Mancha. Atrás 
de D. Álvaro, vêem-se D. Javier Echevarría e D. Joaquín 
Alonso, que o acompanhavam habitualmente.
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Em telegrama enviado pelo Secretário de Es-
tado, o Papa Francisco considera o centenário 
do nascimento de D. Álvaro (a 11 de março 
passado) como uma oportunidade para «exal-
tar o exemplo precioso da vida daquele que foi 
um continuador fiel e o primeiro sucessor do san-
to fundador do Opus Dei».
O Papa destaca que D. Álvaro del Portillo foi 
«um sacerdote que conjugou uma vida espiritual 
intensa, fielmente alicerçada na rocha que é Cris-
to, com um empenho apostólico generoso, que o 
fez peregrino dos cinco continentes».
O Santo Padre diz-nos para «imitar a vida hu-
milde, feliz, escondida, silenciosa, mas também 
o testemunho decidido da perene novidade do 
Evangelho», deste bispo que a Igreja irá decla-
rar Beato.
Participarão nesta beatificação pessoas de 
muitas instituições da Igreja católica, leigos, 
padres e religiosos. Muitos virão de outros 
continentes. A cerimónia de beatificação de-
correrá numa Eucaristia celebrada pelo dele-
gado do Papa, o Cardeal Angelo Amato SDB, 
nos terrenos de Valdebebas, Madrid. Jovens 
voluntários de paróquias, escolas e centros de 
juventude vão encarregar-se do acolhimento 
dos participantes e da preparação da cerimó-
nia. A porta-voz da organização, Teresa Sába-
da, anunciou que muitas famílias de Madrid se 
disponibilizaram para receber em suas casas 
os peregrinos vindos de África, Ásia e América.
D. Álvaro ajudou milhares de leigos a pôr em 
prática o Evangelho em iniciativas sociais, em 
vários países. Por isso, a sua beatificação está 
a inspirar vários projetos de apoio a pessoas 
atingidas pela crise e desempregadas. Além 
disso, os peregrinos que desejarem vão poder 

contribuir para obras sociais de promoção da 
mulher e da infância na Nigéria, Costa do Mar-
fim e República Democrática do Congo. Estes 
programas são coordenados pela Harambee, 
uma ONG dedicada ao desenvolvimento em 
África, criada na sequência da canonização de 
S. Josemaria, em 2002.

P apa Francisco encoraja a difundir
«o exemplo precioso de vida» 
de D. Álvaro del Portillo
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O Venerável Servo de Deus Álvaro del Portillo 
y Diez de Sollano nasceu em Madrid a 11 de 
março de 1914, numa família cristã, sendo o 
terceiro de oito filhos. Fez os doutoramentos 
em Engenharia Civil, em História e em Direi-
to Canónico. Em 1935, com 21 anos, pediu 
a admissão no Opus Dei e, passado algum 
tempo, S. Josemaria tomou-o como o seu 
colaborador mais próximo. A 25 de junho de 
1944 recebeu a ordenação sacerdotal e em 
1946 mudou-se para Roma, para ajudar S. Jo-
semaria no governo e na expansão do Opus 
Dei. Desempenhou com generosidade nume-
rosos encargos da Santa Sé: foi consultor de 
vários dicastérios da Cúria Romana e, durante 
o Concílio Ecuménico Vaticano II, foi Secretário 
da comissão De disciplina cleri et populi chris-
tiani e foi perito de várias outras Comissões. 
A 15 de setembro de 1975 foi eleito primei-
ro sucessor de S. Josemaria à frente do Opus 
Dei. No dia 28 de novembro de 1982, o Beato 

João Paulo II erigiu o Opus Dei em Prelatura 
Pessoal e nomeou o Venerável Álvaro del Por-
tillo como Prelado da mesma; a 6 de janeiro de 
1991, ordenou-o Bispo. A sua missão pastoral 
consistiu principalmente em ser fiel ao espírito 
e à mensagem recebidos do Fundador. Com-
prometeu-se com empenho na expansão dos 
apostolados da Prelatura ao serviço da Igreja. 
Durante os 19 anos em que dirigiu a Obra, 
começou o trabalho apostólico estável em 
20 novos países; chamou ao sacerdócio mais 
de mil fiéis da Prelatura; fomentou muitas ini-
ciativas de natureza social e assistencial; para 
levar a cabo um antigo desejo de S. Josemaria, 
fundou em Roma a Universidade Pontifícia da 
Santa Cruz e impulsionou muitos outros traba-
lhos de serviço às almas. Também viajou pelos 
cinco continentes pregando o Evangelho com 
grande fortaleza. 
Na madrugada do dia 23 de março de 1994, 
poucas horas depois de ter regressado de uma 

DECRETO RELATIVO AO MILAGRE

CONGREGAÇÃO DAS CAUSAS DOS SANTOS

ROMANA
e PRELATURA PESSOAL da SANTA CRUZ e OPUS DEI

BEATIFICAÇÃO e CANONIZAÇÃO
do servo de deus 

ÁLVARO DEL PORTILLO Y DIEZ DE SOLLANO

Bispo titular de Vita 
Prelado da Prelatura pessoal da Santa Cruz e Opus Dei

(1914 - 1994)
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peregrinação à Terra Santa, Deus chamou-o a 
Si e imediatamente começaram a aparecer e a 
divulgar-se por todo o mundo provas da sua 
fama de santidade.

Entre essas manifestações, há favores tanto 
de natureza espiritual como material, no-
meadamente numerosas curas atribuídas 
à sua intercessão. Achou-se particularmen-
te digna de estudo a cura de uma crian-
ça, nascida a 10 de julho de 2003, com 
uma malformação congénita nos dois 
hemisférios do cérebro, devido a uma 
desordem de migração neuronal, uma 
cardiopatia congénita cianótica («tetralogia 
de Fallot») e uma onfalocele. Nos primeiros 
dias de vida, o bebé sofreu repetidas lesões 
cerebrais hipóxico-isquémicas e no dia 2 de 
agosto teve uma paragem cardíaca, devida a 
um tamponamento pericárdico massivo, que 

durou 30 a 45 minutos. Durante esse perí-
odo, os médicos tentaram reanimá-lo, sem 
êxito. Quando começaram a interromper o 
tratamento, antes de o suspenderem to-
talmente, a criança retomou a atividade 
cardíaca de modo espontâneo.

Ao mesmo tempo, os pais do doente, 
informados do estado do seu filho, in-
tensificavam a oração, recorrendo à 
intercessão do Venerável Álvaro del 
Portillo, pedindo a cura. 
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De acordo com os médicos, este evento is-
quémico devia produzir uma lesão neuro-
lógica gravíssima e eventualmente a morte, 
mas a recuperação funcional foi completa e 
permanente.
A instrução desta cura realizou-se na Diocese 
de Santiago do Chile, entre 5 de agosto de 
2008 e 6 de agosto de 2009; tendo a validade 
jurídica do Processo sido declarada a 15 de ja-
neiro de 2010 por esta Congregação. A assem-
bleia dos médicos consultores da Congrega-
ção reconheceu, a 18 de outubro de 2012, que 
a cura não se podia explicar medicamente. A 
reunião dos consultores teólogos realizou-se 
a 15 de dezembro de 2012 e o conselho or-
dinário dos Cardeais e Bispos realizou-se a 4 
de junho de 2013, presidida por mim, Cardeal 

Angelo Amato. À pergunta de se se tratava de 
um milagre realizado por Deus, a resposta de 
ambos os conselhos – tanto o dos consultores 
teólogos como o conselho dos Cardeais e Bis-
pos – foi unânime e positiva.

O abaixo assinado, Cardeal Prefeito, fez uma 
relação circunstanciada de tudo o que se 
acaba de expor ao Santo Padre Francisco, o 
qual acolheu e ratificou as votações da Con-
gregação das Causas dos Santos, declarando, 
com a data de hoje, o seguinte: comprovou-se 
um milagre realizado por Deus através da inter-
cessão do Venerável Servo de Deus Álvaro del 
Portillo y Diez de Sollano, Bispo titular de Vita, 
Prelado da Prelatura pessoal da Santa Cruz e 
Opus Dei; que consistiu na cura rápida, perfeita 
e permanente de uma criança que tinha sofrido 
«uma paragem cardíaca prolongada e tampo-
namento cardíaco, que tinham causado uma 

O Eng. Álvaro del Portillo em abril de 1944, poucos dias 
antes de ser ordenado.
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lesão hipóxico-isquémica num cérebro afetado 
por patologias congénitas e lesões vasculares 
cerebrais prévias».

O Sumo Pontífice determinou que este decre-
to fosse publicado e inscrito nas atas da Con-
gregação das Causas dos Santos.

Dado em Roma, no dia 5 do mês de julho do 
ano do Senhor 2013.

ANGELO Card. AMATO, S.D.B.
Prefeito

L. + S.

X MARCELLO BARTOLUCCI 
Arcebispo titular de Bevagna 

Secretário

Durante a visita de S. João Paulo II ao Centro ELIS, em 
Roma, no dia 15 de janeiro de 1984. À direita do Papa 
vêem-se D. Álvaro del Portillo e o atual Prelado do 
Opus Dei, D. Javier Echevarría.

Depois da Eucaristia em acção de graças pela beatificação de S. Josemaria Escrivá, na Praça de S. Pedro, no ano de 1992. 
O Papa João Paulo II fazia anos nesse mesmo dia.
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A Santa Sé atribui à intercessão de D. Álvaro  
a recuperação de José Ignacio ureta Wilson após uma paragem 
cardíaca de mais de meia hora, acontecida a 2 de agosto de 2003.
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(Texto completo em www.opusdei.org)

— Quando é que o vosso filho José Ignacio 
nasceu? Na altura, houve complicações?

— Nasceu a 10 de julho de 2003. Na verdade as 
complicações começaram muito antes. Já em 
janeiro de 2003, quando eu estava à espera do 
José Ignacio, fomos informados de que o nasci-
mento não seria fácil, porque provavelmente ia 
nascer com onfalocele (uma hérnia intestinal). 
Começámos logo a pedir a D. Álvaro e a rezar a 
oração da sua estampa.

— Tinha sido detectada alguma anomalia 
cardíaca?

— Antes de nascer, não. Mas depois, para 
operarem a onfalocele o mais rapidamente 
possível, os médicos fizeram vários exames 
e descobriram logo que o José Ignacio tinha 
uma malformação cardíaca grave, com conse-
quências na circulação do sangue. 
Os ataques de coração eram constantes, des-
de o início. No sábado, 12 de julho operaram o 
José Ignacio à onfalocele, mas tudo se compli-
cou, porque baixou a temperatura, teve uma 
paragem cardíaca e tiveram que terminar a 
operação de emergência. Nos dias seguintes 
houve novas crises e sofreu danos no cére-
bro: temos uma ecografia, de 28 de julho, que 
mostra alterações na massa cerebral, com le-
sões em ambos os hemisférios, devidas à falta 
de irrigação.
Inicialmente, a ideia era estabilizar o José Ig-
nacio, dar-lhe alta e operá-lo passado um ano, 
mas dada a situação os médicos decidiram fa-
zer uma operação paliativa, à espera de poder 
fazer a intervenção definitiva. O José Ignacio 
foi operado ao coração a 30 de julho, 20 dias 
depois de nascer. Nas primeiras 48 horas do 
pós-operatório tudo correu bem. Via-se que 
os médicos estavam satisfeitos.

Depois, a situação mudou de repente. No 
dia 2 de agosto, pelas 14h30, chamaram-
-nos urgentemente à Unidade de Cuidados 
Intensivos de Pediatria da Universidade Ca-
tólica, porque o José Ignacio estava muito 
mal. Percebemos que a gravidade devia ser 
mesmo extrema. Rezámos todo o caminho. 
Ao chegar, pedi para vê-lo e disseram que 
não era possível, porque o estavam a reani-
mar. Saí quase sem conseguir andar, pela afli-
ção. Abracei o pai do meu marido, que estava 
connosco naquele momento e comecei a 
rezar a oração da estampa de D. Álvaro, sem 
parar. Terminava e começava novamente, 
não fazíamos outra coisa.
Telefonámos a várias pessoas a pedir-lhes 
que rezassem pelo José Ignacio a D. Álvaro 
del Portillo.
Uma enfermeira disse-me mais tarde que ficou 
impressionada com o aspeto do José Ignacio, 
embora tivesse os índices normais. Decidiram 
fazer-lhe um ecocardiograma, e foi então que 
detectaram o derrame no pericárdio e come-
çaram imediatamente as manobras para o 
controlar. Depois, deu-se a paragem cardíaca.

— Outra paragem cardíaca, como a que ti-
nha ocorrido antes da operação…

— Não, esta durou mais de meia hora. Os 
médicos já o davam como morto, porque 
não reagia à massagem cardíaca nem a 
qualquer estímulo. Mas quando eles come-
çaram a desistir, o coração do José Ignacio 
voltou a bater.
A hemorragia foi extensíssima. Lembro-me de 
o Dr. Felipe Heusser, cardiologista da Univer-
sidade Católica, nos dizer que o José Ignacio 
estava a recuperar a frequência cardíaca, mas 
tinha feito um derrame na área do pericárdio 
e à volta do rim. Fomos vê-lo: estava com uma 
cor fantasmagórica, que nos afligiu muito. As 
unhas estavam roxas. Explicaram-nos que era 
por causa da falta de oxigénio.
Rezámos intensamente durante todo o dia.Foto recente da família de José Ignacio Ureta Wilson.
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— Quando foi a recuperação ?

— No dia seguinte, logo de manhã, fomos in-
formados de que o José Ignacio tinha passado 
bem a noite. 
Quando o fui ver, surpreendeu-me a cor sau-
dável, como um bebé recém-nascido, e as 
unhas já não estavam roxas.
Lembro-me de o médico de serviço nos con-
tar que o Dr. Heusser lhe perguntou logo, ao 
chegar, a que horas da noite o José Ignacio 
tinha morrido. Achei extraordinário que fosse 
a mesma pergunta que o médico tinha feito 
ao pai de S. Josemaria, quando ele teve uma 
doença gravíssima, em criança.
O Dr. Heusser confirmou-me que nunca pen-
sou que ele sobrevivesse. Diz sempre que a 
salvação do José Ignacio foi uma coisa sur-
preendente. Uma vez, perguntou-nos a quem 
tínhamos rezado. Os médicos estavam todos 
surpreendidos.

— Agora, o José Ignacio faz uma vida normal?

— Tem a vida normal de uma criança da sua 
idade, embora tenha tido de superar algumas 
dificuldades de partida, que as outras crianças 
não têm. Depois de tudo o que tinha acon-
tecido, pensávamos que a alternativa era ele 
morrer ou, se sobrevivesse, ficar preso a uma 
cama. Por isso, para nós, tudo o que José Igna-
cio consegue fazer só tem explicação à luz de 
Deus e da intercessão de D. Álvaro.
Está viciado no futebol! Também gosta de 
ténis e um treinador que jogou com ele, dis-
se que tem boa coordenação de movimen-
tos e genica. É incansável a dançar: gosta 
muito de música e anda pela casa a cantar 
canções inventadas por ele e a bailar todo o 
tipo de ritmos.

— Fale-nos do vosso filho.

— Eu sou mãe, e reconheço que às vezes pos-
so perder a objetividade, mas tento ser realis-
ta, sem me deixar guiar pelo sentimento ou 
pelo orgulho de ter um filho como ele.

Vídeo disponível na internet sobre a cura de José Ignacio (duração total: 8 minutos).



11

O José Ignacio é uma criança alegre, entusias-
ta, muito motivada. 
É perseverante, impacienta-se com o fracas-
so, tem uma grande auto-confiança, é muito 
sociável.
Na escola, tem muitos amigos com quem se 
reúne para fazer os trabalhos de casa, ou brin-
car na consola, ou na «play station», ou jogar 
futebol. 
Os colegas convidam-no muito para ir a casa 
deles, é um líder da turma. Dá-se muito bem 
com os professores, os empregados e os cole-
gas mais velhos. Na festa da escola participou 
num concurso de dança e não se acanhou a 
pedir o microfone aos mais velhos, porque 
queria cantar uma canção. Em família tam-
bém é uma criança alegre, lutadora, com 
gosto de viver. 
O nascimento do irmão mais novo, há pou-
co mais de um ano, encheu-o de felicidade: 
canta para ele, fala com ele, pega-lhe ao 
colo, preocupa-se se chora e está atento 
para o proteger.

— O que foi para si e para o seu marido esta 
história?

— Teve um grande impacto espiritual. Tam-
bém deixou outro tipo de marcas, mas so-
bretudo foi importante no aspeto espiritual. 
Quando olhamos para a nossa vida de casa-
dos, percebemos que esta aventura com o 
José Ignacio foi um processo de conversão e 
de aproximação muito profunda a Deus.

— Acha que o caso do José Ignacio tem algu-
ma mensagem que possa interessar a todos?

— É um chamamento à esperança, para todos 
os que passam dificuldades. O José Ignacio é 
a memória viva de que cada um de nós é um 
presente de Deus, que nos trouxe ao mundo. 
A perseverança deste rapaz mostra-nos o que 
significa lutar cada dia e dar o melhor de nós 
mesmos nas circunstâncias em que vivemos. 
Numa situação adversa, estar perto de Deus é 
o que dá força para continuar.

José Ignacio com o irmão mais velho.
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O Prelado do Opus Dei esteve em Asunción (Chile) em agosto de 2013. O auditório Movistar 
Arena acolheu um dos encontros: uma conversa, «uma reunião de família», como a definiu. 
O diálogo foi muito vivo. A primeira pergunta começou com um agradecimento pela visita 
àquela terra «no fim do mundo». Em comentário, D. Javier contou a história de um outro 
agradecimento: «a Superiora de uma Congregação religiosa telefonou-me a agradecer de todo 
o coração a ajuda que as pessoas do Opus Dei lhes tinham prestado e eu respondi obrigado a 
Deus e ela desligou o telefone. Marquei o número: Madre, talvez não me tenha entendido, eu 
não estava a despedir-me, unicamente queria dizer-lhe que agradecessem a Deus. E ela disse: Pois, 
quando desliguei o telefone comentei à minha secretária que D. Javier devia estar com uma pressa 
imensa!».
Depois, a pergunta de um camponês sobre a vida familiar. A seguir uma pergunta de Susana 
Wilson, mãe da criança que tinha sido milagrosamente curada por D. Álvaro. D. Javier falou-
-lhe do sentido da doença como purificação e como oportunidade de acompanhar Cristo na 
Cruz.: «Agradecei muito porque conseguistes de Nosso Senhor, pela intercessão de D. Álvaro, 
a cura do vosso filho. A fé tem de traduzir-se também em sabermos rezar mais… rezar é falar 
com Deus do que nos ocupa. Procurai pôr em prática essa fé na vida de família, no trabalho, e 
ensinai os vossos filhos a rezar, desde pequenos».
O diálogo continuou, com a intervenção de muitas pessoas. D. Javier pediu orações pelo Papa 
Francisco e pela Igreja e também por si e pelo Opus Dei: «pedi que eu tenha desejo de me 
converter todos os dias».
O encontro concluiu com uma pergunta de D. Javier: «Posso contar ao Papa Francisco, quan-
do estiver com ele, que estão decididos a fazer apostolado? A viver com sobriedade? A acom-
panhar o Papa em tudo o que ele precisar?» A multidão respondeu em coro: «Sim, Padre!». D. 
Javier respondeu: «Assumiram um compromisso!».

Susana, mãe de José Ignacio, faz uma pergunta ao Prelado do Opus Dei.
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Agradecemos a Deus e ao Papa Francisco,
diz o Prelado do Opus Dei, D. Javier Echevarría, numa entrevista 
sobre a beatificação de D. Álvaro, em Madrid.

— D. Javier Echevarría, como é que o Prela-
do do Opus Dei recebeu a notícia da próxi-
ma beatificação de D. Álvaro del Portillo?

— Com uma alegria profunda e agradecen-
do a Deus e ao Papa Francisco, que decidiu 
beatificar este bispo, que tanto amou e ser-
viu a Santa Igreja. Quem o conheceu, ou viu 
documentários filmados das suas cateque-
ses, costuma dizer que D. Álvaro infundia 
paz e arrastava para Deus. Neste momento, 
peço-lhe para que nos consiga de Deus essa 
paz do coração, tão característica dele, e 
que a cerimónia da beatificação seja ocasião 
para muitos se aproximarem de Deus.

— Porque é que será em Madrid?

— Foram consideradas várias hipóteses. Pri-
meiro, locais centrais da cidade de Roma que 
não fossem a Praça de S. Pedro que, por dis-
posição do Papa anterior, se reserva para as 
canonizações presididas pelo Santo Padre. 
No entanto, (...) à medida que a previsão do 
número de peregrinos aumentava, viu-se 
que era difícil organizar a cerimónia na Cida-
de Eterna, apesar da generosa disponibilida-
de das autoridades do Vicariato de Roma e da 
Câmara Municipal. 
A Congregação para as Causas dos Santos 
achou muito conveniente a alternativa, suge-
rida pelo prelado do Opus Dei, de realizar a 
beatificação em Madrid, por ser a cidade natal 
do novo Beato e também por o ano da bea-
tificação coincidir com o centenário do seu 
nascimento.
O Vaticano anunciou hoje que o Santo Padre 
aceitou a sugestão e decidiu que a beatifica-
ção seria em Madrid, no dia 27 de setembro de 

2014. Essa escolha vai facilitar a participação 
de muitas pessoas de Madrid, que queriam as-
sistir à beatificação, mas não podiam viajar a 
Itália, por causa da crise económica.
Madrid é a cidade onde D. Álvaro conheceu 
S. Josemaria, a cidade onde pediu a admissão 
no Opus Dei e onde foi ordenado padre. Para 
as pessoas de outros países, será a oportuni-
dade de visitar lugares ligados ao nascimento 
do Opus Dei, fundado em 2 de outubro de 
1928 por S. Josemaria, em Madrid.

— Que significa o peditório que se fará, em 
favor de diversas iniciativas sociais em África?

— Quando me deram a notícia da futura 
beatificação, pensei que seria também uma 
oportunidade de ajudar as pessoas mais ne-
cessitadas. Pede-se a cada participante um 
pequeno sacrifício, para arranjar dinheiro 
para quatro projetos sociais no continente 
africano, que nasceram por incentivo direto 
de D. Álvaro. 
A Harambee, uma ONG que surgiu precisa-
mente na canonização de S. Josemaria, en-
carregou-se de coordenar este esforço. Es-
tou certo de que D. Álvaro, no Céu, vai ficar 
contente com este presente, que visa a for-
mação humana e a erradicação da pobreza.

«Que boa coincidência!» – declarou D. 
Javier Echevarría, ao receber a notícia 
da aprovação, no mesmo dia, dos mi-
lagres atribuídos ao Papa João Paulo II 
e a D. Álvaro del Portillo, e a decisão do 
Papa Francisco de canonizar João Paulo 
II e João XXIII.



 

Diretor de um jornal
Sou director de um jornal que, à semelhan-
ça de toda a imprensa portuguesa, vive mo-
mentos de dificuldade. Além da quebra de 
receitas, os clientes demoram a pagar. Como 
o jornal é semanário, todas as semanas temos 
de pagar à gráfica. Na segunda semana do 
mês passado, a situação financeira agudizou-
-se de tal forma que não tínhamos dinheiro 
para pagar a edição. Telefonámos a vários 
clientes que nos deviam dinheiro, mas ne-
nhum conseguia pagar de imediato. A falta 
de pagamento à gráfica poderia ser o fim do 
jornal e comprometer o sustento da minha 
família e das pessoas que trabalham comigo.
Decidi fazer uma novena a D. Álvaro. Como 
não tinha nove dias para rezar, decidi fazer a 
novena toda no mesmo dia. No dia seguinte, 
logo pela manhã, telefonou um cliente que 
queria fazer publicidade. Em regra, os clientes 
só pagam depois da publicação. Este cliente 
propôs que lhe fizesse um desconto se pa-
gasse a pronto. Feitas as contas, passou-me 
um cheque no valor exacto que era preciso 
para pagar à gráfica no dia seguinte.
Este cliente raramente compra publicidade, 
nunca tinha pago a pronto e o valor era exac-
tamente o que necessitava: não tenho qual-
quer dúvida de que foi uma grande graça 
concedida por D. Álvaro.

F. J. R. (Portugal)

Casa e casamento
R., engenheiro informático, trabalhou alguns 
anos no Golfo Pérsico, onde conseguiu ame-
alhar algum dinheiro. Apesar disso, ainda não 
podia casar, porque não arranjavam casa a um 
preço acessível. Ele tem um bom trabalho aqui 
no Líbano, mas os preços das casas são de tal 
ordem que o rendimento não lhe chegava. 

À saída do cabeleireiro
Sou mãe de 9 filhos. Na semana passada, ao 
sair do cabeleireiro, encontrei a senhora da 
ourivesaria, que veio a correr, agradecer-me 
todo o bem que eu lhe tinha feito. Eu nem 
me lembrava. Contou-me que foi há 4 anos. 
Eu tinha entrado na loja, para comprar um 
fio para uma das minhas filhas que ia fazer a 
Primeira Comunhão. A senhora estava mui-
to desanimada e cheia de preocupação, por-
que o irmão tinha tido um acidente gravíssi-
mo de mota e estava no hospital, em coma, 
com um traumatismo craniano. Dei-lhe um 
santinho de D. Álvaro, para rezar pela cura 
do irmão. Efectivamente, o irmão ficou ópti-
mo, sem sequelas, e a senhora queria agra-
decer-me a pequena estampa e dizer-me 
que continuava a rezar a D. Álvaro.
Aproveitei para lhe pedir que rezasse pela mi-
nha última filha, recém-nascida, que tem tris-
somia 21.

M. T. T. (Portugal)
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Um amigo da Obra incentivou-o a fazer uma 
novena a D. Álvaro e deu-lhe uma estampa. 
Dois dias depois, telefona R., já tarde, a contar 
o que tinha acontecido.
Começou a novena mal recebeu a estampa. 
Na manhã seguinte, nos anúncios do jornal, 
encontrou uma casa à venda por metade 
do preço habitual. Telefonou, a pensar que 
fosse um erro, mas, por incrível que pare-
cesse, o preço estava certo. Foi ver a casa, à 
espera de a encontrar em mau estado. Qual 
não foi a surpresa ao deparar-se com um 
grande apartamento, numa alameda arbo-
rizada, com vista para o mar, e relativamen-
te perto do trabalho! O proprietário queria 
vender rapidamente e por isso o preço era 
tão baixo. Animado com a oferta, R. correu 
a pedir um empréstimo bancário, para com-
pletar o dinheiro que faltava. Infelizmente, 
a resposta foi negativa, em três bancos que 
contactou. Não desanimou e continuou a 
rezar a D. Álvaro.
Na manhã seguinte, ao ir para o trabalho, pa-
rou num café e encontrou um velho amigo, re-
cém-chegado da Arábia Saudita, que não via 
há cinco anos. Conversando disto e daquilo, 
veio à baila o problema do andar e do emprés-
timo necessário. Justamente aquele amigo ti-
nha uma responsabilidade importante num 
grande banco e disse-lhe que provavelmente 
podia ajudar. À noite, R. recebeu a resposta po-
sitiva. Foi então que telefonou para o seu ami-
go da Obra a contar, com profunda emoção, 
que o problema estava quase resolvido, graças 
à ajuda de D. Álvaro.
Na verdade, tudo o resto se resolveu muito 
depressa e de forma extraordinária. Conse-
guiu comprar o apartamento, já estão a tratar 
da mobília e, o que é mais importante, o ca-
samento já tem data. Nem sabe como agra-
decer a D. Álvaro. E as famílias da noiva e do 
noivo também estão exultantes e agradeci-
das a D. Álvaro.

(Líbano)
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Em tempos difíceis 
No ano passado, o boletim informativo de D. Ál-
varo chegou mais uma vez a casa dos meus so-
gros. Estávamos a passar por dificuldades eco-
nómicas tremendas, depois de vários anos sem 
trabalho fixo, com quatro filhos para sustentar. 
Toda a família leu o boletim informativo. A 
nossa filha mais velha e eu preparámos o cur-
rículo do meu marido e mandámo-lo a uma 
empresa. Nem perguntámos ao meu marido. 
Para nossa surpresa, a empresa contratou-o no 
dia seguinte! Rezei também pela saúde dessa 
nossa filha mais velha. Correram-lhe bem os 
estudos e as análises clínicas mostraram que 
tudo estava bem, apesar das suspeitas médi-
cas. O boletim ter-nos chegado às mãos no 
pior momento da nossa vida, foi um «milagre». 
Já nem se fala do trabalho do meu marido e 
da saúde da nossa filha. Obrigado, D. Álvaro! 

C. G. (Paraguai)

Por baixo da laje
Precisava de um certo montante para poder as-
sistir a um programa de formação, no verão. Jun-
tei algum dinheiro vendendo cartões de Natal, a 
somar ao que fui poupando e ao que os meus 
pais me deram. Mas ainda faltavam 100 dólares. 
Ao ver-me nesta situação, decidi pedir ajuda a D. 
Álvaro, rezando a oração da estampa. Tinha mui-
ta fé em que ele me faria o favor que lhe pedia. 
Faltavam três dias para a partida. A minha mãe 
e a minha irmã caminhavam juntas, de manhã, 
quando de repente a minha mãe parou e disse:
– Estás a ver isso aí, nessa laje?
– Sim! Será aquilo em que estamos a pensar?
– Levanta-o.
A minha irmã pegou rapidamente num papel 
chamuscado, sujo e meio rasgado. Era uma 
nota de 100 dólares. Regressaram imediata-
mente a casa e contaram-me o que tinha acon-
tecido. A minha mãe declarou:
– Foi ele. Foi D. Álvaro!

P. l. (Argentina)
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este boletim informativo  
é distribuído gratuitamente.
Quem quiser colaborar nas despesas de edição 
pode enviar os donativos para: 
Departamento para as Causas dos Santos, 
Prelatura do Opus Dei 
r. esquerda, 54
1600-447 lisboa
ou então, por transferência bancária, para a 
conta nib 0035 2168 0000 7873 2300 8 
da caixa geral de depósitos.

Pede-se a quem obtiver graças 
por intercessão 
de d. Álvaro del Portillo 
o favor de as comunicar 
para a morada acima indicada, 
ou através do e-mail 
info@opusdei.pt

Imprimatur:
+ javier echevarría,
Prelado do opus dei

ORAçãO

Deus Pai misericordioso, 
que concedestes ao vosso servo Álvaro, Bispo, 

a graça de ser Pastor exemplar no serviço à Igreja 
e fidelíssimo filho e sucessor de S. Josemaria, 

Fundador do Opus Dei, 
fazei com que eu saiba também 

corresponder com fidelidade 
às exigências da vocação cristã, 
convertendo todos os momentos 

e circunstâncias da minha vida 
em ocasião de Vos amar 

e de servir o Reino de Jesus Cristo; 
dignai-Vos glorificar o vosso servo Álvaro, 

e concedei-me por sua intercessão 
o favor que Vos peço... 

(peça-se). Ámen.

Pai Nosso, Ave Maria, Glória.

Design: MCM S.r.l. - Florença

em conformidade com os decretos do Papa urbano viii, declaramos que em nada se pretende antecipar o juízo 
da autoridade eclesiástica, e que esta oração não tem qualquer finalidade de culto público.

Para mais informação sobre d. Álvaro: 
www.opusdei.pt

Para mais informações 
sobre a beatificação de d. Álvaro:

beatificacaoalvarodelportillo.wordpress.com


