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O Bem-aventurado Álvaro del Portillo nas-
ceu em Madrid (Espanha) no dia 11 de mar-
ço de 1914, no seio de uma família numero-
sa, de profunda tradição cristã. Formou-se 
em Engenharia Civil e fez os doutoramentos 
em Engenharia Civil, em Letras (História) e 
em Direito Canónico.
Em 1935 ingressou no Opus Dei. Viveu com 
plena fidelidade a vocação cristã, no seu tra-
balho profissional e nas tarefas do dia-a-dia, 
e aproximou de Deus muitos colegas de es-
tudo e de trabalho e muitas outras pessoas.
Ordenado padre em 1944, dedicou-se 
inteiramente ao seu ministério pastoral. Foi 
viver para Roma em 1946. Também serviu a 
Igreja na dedicação aos variados encargos 
que recebeu da Santa Sé, especialmente no 
Concílio Vaticano II.
A 15 de setembro de 1975 foi designado 
primeiro sucessor de S. Josemaria.
A 28 de novembro de 1982, ao erigir o Opus 
Dei em Prelatura pessoal, composta por fiéis 
leigos e sacerdotes seculares, o Santo Padre 
João Paulo II nomeou-o primeiro Prelado des-
ta circunscrição eclesiástica e em 1991 confe-
riu-lhe a ordenação episcopal. O seu governo 
caracterizou-se pela profunda comunhão 
com o Papa e os outros Bispos, uma fidelidade 
completa ao Fundador e à sua mensagem, 
num empenho pastoral incansável.
Deus Nosso Senhor chamou a Si este 
servo bom e fiel na madrugada do dia 23 
de março de 1994, poucas horas depois 
de regressar de uma peregrinação à Terra 
Santa, onde tinha seguido com piedade os 
passos de Jesus na terra. No mesmo dia, S. 
João Paulo II foi rezar junto dos seus restos 
mortais, que repousam na cripta da igreja 
prelatícia de Santa Maria da Paz – viale 
Bruno Buozzi, 75, Roma.
Foi beatificado no dia 27 de setembro de 
2014.
O Papa Francisco determinou que a sua 
memória litúrgica se celebrasse cada ano 
no dia 12 de maio.

MoMentos da beatificação

26 de setembro
Adoração eucarística em várias igrejas  
de Madrid.

27 de setembro, em Madrid
Beatificação de D. Álvaro del Portillo

28 de setembro, em Madrid
Missa solene de ação de graças, 
celebrada por D. Javier Echevarría. 

29 de setembro, em Roma
Trasladação do caixão do Beato Álvaro 
da igreja prelatícia de Santa Maria da Paz 
para a basílica de Santo Eugénio, para ser 
venerado pelos peregrinos de Roma.

30 de setembro, de manhã, em Roma
Missa de ação de graças na basílica de  
S. João de Latrão.

30 de setembro, de tarde, em Roma
Missa de ação de graças na basílica de 
Santa Maria Maior.

1 de outubro, em Roma
Audiência com o Papa Francisco, em 
Roma. O Papa saudou o Bispo D. Javier 
Echevarría, prelado do Opus Dei, e os 
peregrinos da América, África e Ásia, que 
tinham vindo à Europa para a beatificação.

2 de outubro, à tarde, em Roma
Exposição eucarística, com canto do 
Te Deum, na basílica de Santo Eugénio, 
antes da trasladação do caixão do Beato 
Álvaro para a igreja de Santa Maria da Paz. 
Bênção com a relíquia e colocação dos 
restos mortais na cripta dessa igreja.
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A 27 de setembro de 2014, foi beatificado o Bis-
po D. Álvaro del Portillo, Prelado da Prelatura da 
Santa Cruz e Opus Dei, primeiro sucessor e filho 
fidelíssimo de S. Josemaria Escrivá de Balaguer, 
Fundador do Opus Dei. A cerimónia decorreu 
em Madrid, presidida pelo representante do 
Santo Padre, o Cardeal Angelo Amato, Prefeito 
da Congregação para as Causas dos Santos.
O Papa Francisco escreveu ao Prelado do Opus 
Dei, D. Javier Echevarría, uma carta a propósito 
da beatificação. Depois de referir a sua alegria, 
dizia que «o Bem-aventurado Álvaro del Por-
tillo envia-nos uma mensagem muito clara, 
que nos fiemos de Nosso Senhor, que Ele é 
nosso irmão, o nosso amigo que nunca defrau-
da e está sempre ao nosso lado. Anima-nos a 
não ter medo de avançar contracorrente e de 
sofrer por anunciar o Evangelho. Ensina-nos 
além disso que podemos encontrar um ca-
minho seguro de santidade na simplicidade e 
normalidade da nossa vida».

O Prelado do Opus Dei escreveu que a vida 
de D. Álvaro «se resume numa fidelidade 
plena ao projeto de Deus sobre a sua pes-
soa e a sua missão nesta terra. Daí provinha 
a sua paz inalterável, essa alegria que mui-
tos de nós pudemos contemplar. Ao reco-
nhecê-lo na glória dos bem-aventurados e 
ao propô-lo como exemplo de quem segue 
Cristo com lealdade, a Igreja recorda-nos o 
caminho a percorrer de união com Deus, a 
que o Senhor convoca todos, sendo felizes 
já aqui na terra» (Carta do Prelado aos fiéis 
e cooperadores do Opus Dei, 1 de outubro 
de 2014).
Foram dias inesquecíveis para as centenas 
de milhares de pessoas que assistiram à ce-
rimónia da beatificação, para os que a segui-
ram pela televisão ou pela internet e para 
tantos outros que participaram nas Missas 
de ação de graças, celebradas em muitos 
sítios, por todo o mundo.

A alegria de uma família cristã
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Nós, acolhendo o pedido do Nosso Irmão o Cardeal da Santa Igreja Romana Agostino Vallini, nosso 
Vigário-Geral para a diocese de Roma, e de Javier Echevarría Rodríguez, Bispo titular de Cilibia, 
Prelado da Prelatura pessoal da Santa Cruz e Opus Dei, assim como de muitos outros Irmãos no 
Episcopado e de numerosos fiéis, depois de ter obtido o parecer da Congregação das Causas dos 
Santos, concedemos, com a nossa Autoridade Apostólica, que o Venerável Servo de Deus ÁLVARO 
DEL PORTILLO Y DIEZ DE SOLLANO, bispo, Pastor segundo o coração de Cristo, zeloso ministro da 
Igreja, seja, a partir de agora, chamado Beato, e se possa celebrar cada ano a sua festa no dia 12 de 
maio, nos lugares e nos modos estabelecidos pelo Direito. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Ámen.
Dado em Roma, junto de S. Pedro, no dia 21 de setembro do ano do Senhor 2014, segundo do 
nosso Pontificado.

Carta Apostólica da beatificação
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Querido irmão,

A beatificação do Servo de Deus Álvaro del 
Portillo, fiel colaborador e primeiro sucessor 
de S. Josemaria Escrivá à frente do Opus Dei, 
representa um momento de especial alegria 
para todos os fiéis dessa Prelatura, bem como 
para ti, que durante tanto tempo foste teste-
munha do seu amor a Deus e aos outros, da 
sua fidelidade à Igreja e à sua vocação. Eu 
também desejo unir-me à vossa alegria e dar 
graças a Deus, que embeleza o rosto da Igreja 
com a santidade dos seus filhos.
A sua beatificação terá lugar em Madrid, ci-
dade em que nasceu e na qual passou a sua 
infância e juventude forjadas na simplicidade 
da vida familiar, na amizade e no serviço aos 
outros, como quando percorria os bairros para 
ajudar na formação humana e cristã de tantas 
pessoas necessitadas. E nessa cidade teve lu-

gar sobretudo o acontecimento que selou de-
finitivamente o rumo da sua vida: o encontro 
com S. Josemaria Escrivá, de quem aprendeu 
a enamorar-se cada dia mais de Cristo. Sim, 
enamorar-se de Cristo. Este é o caminho de 
santidade que todo o cristão deve percorrer: 
deixar-se amar pelo Senhor, abrir o coração 
ao seu amor e permitir que seja Ele a dirigir a 
nossa vida.
Gosto de recordar a jaculatória que o servo de 
Deus costumava repetir com frequência, es-
pecialmente nas comemorações e nos aniver-
sários pessoais: «obrigado, perdão, ajuda-me 
mais!». São palavras que nos aproximam da 
realidade da sua vida interior e da sua relação 
com o Senhor, e que também podem ajudar-
-nos a dar um novo impulso à nossa própria 
vida cristã.
Em primeiro lugar, obrigado. É a reação ime-
diata e espontânea que a alma sente perante 

C  arta do Papa Francisco 
enviada a D. Javier Echevarría
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de corresponder a tanta generosidade. Mas a 
confissão da pobreza humana não é fruto da 
desesperança, mas de um confiado abandono 
em Deus, que é Pai. É abrir-se à sua misericórdia, 
ao seu amor capaz de regenerar a nossa vida. 
Um amor que não nos humilha, nem nos afun-
da no abismo da culpa, mas que nos abraça, nos 
levanta da nossa prostração e nos faz caminhar 
com mais determinação e alegria. O Servo de 
Deus Álvaro sabia da necessidade que temos da 
misericórdia divina e dedicou muitas energias 
pessoais para animar as pessoas com quem se 
relacionava a aproximarem-se do sacramento 
da Confissão, sacramento da alegria. Como é 
importante sentir a ternura do amor de Deus e 
descobrir que ainda há tempo para amar!
Ajuda-me mais. Sim, o Senhor não nos aban-
dona nunca, sempre está ao nosso lado, ca-
minha connosco e cada dia espera de nós 
um novo amor. A sua graça não nos faltará e 
com a sua ajuda podemos levar o seu nome 
ao mundo inteiro. No coração do novo beato 
pulsava o afã de levar a Boa Nova a todos os 
corações. Por isso percorreu muitos países fo-

a bondade de Deus. Não poderia ser de ou-
tro modo pois Ele sempre nos precede. Por 
muito que nos esforcemos, o seu amor che-
ga sempre antes, toca-nos e acaricia primei-
ro, antecede-nos sempre. Álvaro del Portillo 
era consciente dos muitos dons que Deus 
lhe concedeu, e dava graças a Deus por essa 
manifestação de amor paterno. Mas não ficou 
nisso; o reconhecimento do amor do Senhor 
despertou no seu coração desejos de segui-Lo 
com maior entrega e generosidade, e de viver 
uma vida de humilde serviço aos outros.
Destacava-se especialmente o seu amor à Igre-
ja, esposa de Cristo, que serviu com um cora-
ção despojado de interesses mundanos, longe 
da discórdia, acolhedor para com todos e bus-
cando sempre o lado positivo, o que une, o que 
constrói. Nunca uma queixa ou crítica, nem 
sequer nos momentos especialmente difíceis, 
quando, como aprendeu de S. Josemaria, res-
pondia sempre com a oração, o perdão, a com-
preensão, a caridade sincera.
Perdão. Frequentemente manifestava que se 
via diante de Deus com as mãos vazias, incapaz 



7

Em cima: o coro e a orquestra nos ensaios.

Chegou gente de todo o mundo 
para a beatificação de D. Álvaro.
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mentando projetos de evangelização, sem re-
parar nas dificuldades, movido pelo seu amor 
a Deus e aos irmãos. Quem está muito unido 
a Deus sabe estar muito perto dos homens. A 
primeira condição para lhes anunciar Cristo é 
amá-los, porque Cristo já os ama antes. É pre-
ciso sair dos nossos egoísmos e comodidades 
e ir ao encontro dos nossos irmãos. É ali que o 
Senhor nos espera. Não podemos ficar com a 
fé só para nós mesmos, é um dom que rece-
bemos para dar e repartir com os outros.
Obrigado, perdão, ajuda-me! Nessas palavras 
expressa-se a tensão de uma vida centrada 
em Deus. De alguém que foi tocado pelo 
maior Amor e vive totalmente desse amor. De 
alguém que, mesmo experimentando as suas 
fraquezas e limitações humanas, confia na mi-
sericórdia do Senhor e quer que todos os ho-
mens, seus irmãos, também a experimentem. 
Querido irmão, o Beato Álvaro del Portillo en-
via-nos uma mensagem muito clara, diz-nos 

que confiemos no Senhor, que Ele é nosso 
irmão, nosso amigo que nunca nos dececiona 
e que sempre está ao nosso lado. Anima-nos 
a não termos medo de ir em contracorrente 
e de sofrer por anunciar o Evangelho. Além 
disso, ensina-nos que na nossa vida simples e 
quotidiana podemos encontrar um caminho 
seguro de santidade.
Peço, por favor, a todos os fiéis da Prelatura, 
sacerdotes e leigos, bem como a todos os que 
participam das suas atividades, que rezem por 
mim, ao mesmo tempo que lhes envio a Bên-
ção Apostólica.

Que Jesus os abençoe e que a Virgem Santa 
os proteja.

Fraternalmente,

Palavras do Papa francisco no Angelus de 28 de setembro de 2014:

Ontem, em Madrid, o Bispo Álvaro del Portillo foi beatificado: que o seu testemunho cristão e sa-
cerdotal exemplar suscite em muitos o desejo de se unirem cada vez mais a Cristo e ao Evangelho.
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veu de modo especialmente extraordinário, 
considerando-a um instrumento indispensá-
vel para a santidade e o apostolado: a virtude 
da humildade, que é imitação e identificação 
com Cristo, manso e humilde de coração [3]. 
Amava a vida oculta de Jesus e não despre-
zava os gestos simples de devoção popular, 
como, por exemplo, subir de joelhos a Scala 
Santa em Roma. A um fiel da Prelatura, que 
tinha visitado esse mesmo lugar, mas que ti-
nha subido a pé a Scala Santa, porque – dizia 
– se considerava um cristão maduro e bem 
formado, o Bem-aventurado Álvaro respon-

«Pastor segundo o coração de Cristo, zeloso 
ministro da Igreja» [1]. Este é o retrato que o 
Papa Francisco oferece do Bem-aventurado 
Álvaro del Portillo, bom pastor, que, como Je-
sus, conhece e ama as suas ovelhas, conduz ao 
redil as que se perderam, enfaixa as que estão 
magoadas e oferece a vida por elas [2].

Depois de referir alguns traços da biografia de D. 
Álvaro, o Cardeal Angelo Amato deteve-se a con-
siderar a sua humildade:

Há uma virtude que D. Álvaro del Portillo vi-

H omilia do Cardeal Angelo 
Amato, representante  
do Santo Padre,  
na Missa da beatificação  
Madrid, 27 de setembro de 2014
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deu-lhe com um sorriso e acrescentou que 
ele a tinha subido de joelhos, ainda que o lu-
gar estivesse cheio de pessoas e com pouca 
ventilação [4]. Foi uma grande lição de sim-
plicidade e de piedade.
D. Álvaro estava, de facto, «contagiado» pelo 
espírito de Nosso Senhor Jesus Cristo, que 
não veio para ser servido, mas para servir [5]. 
Por isso, rezava e meditava com frequência 
o hino eucarístico Adoro Te devote, latens dei-
tas. Da mesma maneira, considerava a vida 
de Maria, a humilde escrava do Senhor. Às 
vezes recordava uma frase de Cervantes, das 
Novelas Exemplares: «sem humildade, não há 
virtude que o seja» [6]. E frequentemente re-
citava uma jaculatória comum entre os fiéis 
da Obra: «Cor contritum et humiliatum, Deus, 
non despicies»  [7]; não desprezarás, ó Deus, 
um coração contrito e humilhado.
Para ele, como para Santo Agostinho, a hu-
mildade era a morada da caridade [8]. Repe-
tia um conselho que o Fundador do Opus 
Dei costumava dar, citando umas palavras 
de S. José de Calasanz: «Se queres ser santo, 
sê humilde; se queres ser mais santo, sê mais 
humilde; se queres ser muito santo, sê mui-
to humilde» [9]. Não esquecia que um burro 
foi o trono de Jesus ao entrar em Jerusalém. 
Os seus companheiros de estudos, além de 
destacarem a sua extraordinária inteligência, 
recordam a sua simplicidade, a inocência se-

rena de quem não se considera melhor que 
os outros. Pensava que o seu pior inimigo era 
a soberba. Uma testemunha assegura que 
era «a humildade em pessoa» [10]. 
A sua humildade não era áspera, chamativa, 
exasperada; mas simpática, alegre. A sua ale-
gria nascia da convicção do seu escasso valor 
pessoal. No início de 1994, o último ano da sua 
vida na terra, num encontro com as suas filhas, 
disse: «digo-o a vós, e digo-o a mim mesmo. 
Temos que lutar toda a vida para chegar a ser 
humildes. Temos a escola maravilhosa da hu-
mildade do Senhor, da Santíssima Virgem e de 
S. José. Vamos aprender. Vamos lutar contra o 
próprio eu, que está constantemente a levan-
tar-se como uma víbora, para morder. Mas es-
tamos seguros, se estamos perto de Jesus, que 
é da linhagem de Maria, e é quem esmagará a 
cabeça da serpente» [11] .
Para D. Álvaro, a humildade era «a chave que 
abre a porta para entrar na casa da santi-
dade», enquanto que a soberba constituía 
o maior obstáculo para ver e amar a Deus. 
Dizia: «a humildade arranca a máscara de 
carnaval, ridícula, das pessoas presunçosas, 
confiadas em si mesmas» [12]. A humildade 
é o reconhecimento das nossas limitações, 
mas também da nossa dignidade de filhos 
de Deus. O melhor elogio da sua humildade 
foi expressado por uma mulher do Opus Dei, 
depois do falecimento do Fundador: «quem 

Vista do lado esquerdo do altar.
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morreu foi D. Álvaro, porque o nosso Padre 
continua vivo no seu sucessor» [13] .
Um cardeal testemunha que, quando leu so-
bre a humildade na Regra de S. Bento ou nos 
Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyo-
la, parecia-lhe contemplar um ideal altíssimo, 
mas inalcançável para o ser humano. Mas, 
quando conheceu e conviveu com o Bem-
-aventurado Álvaro, entendeu que era possí-
vel viver a humildade de uma maneira total.
Podem aplicar-se ao Bem-aventurado as pala-
vras que o Cardeal Ratzinger pronunciou em 
2002, por ocasião da canonização do Fundador 
do Opus Dei. Falando da virtude heroica, o então 
Prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé 
disse: «Virtude heroica não significa exatamente 
que a pessoa levou a cabo grandes coisas por si 
mesma, mas que na sua vida aparecem realida-
des que não foram realizadas por ela, porque ela 
se mostrou transparente e disponível para que 
Deus atuasse [...]. Isso é a santidade» [14] .
Esta é a mensagem que o Bem-aventurado 
Álvaro del Portillo, «pastor segundo o coração 
de Jesus, zeloso ministro da Igreja» [15] nos 
entrega hoje. Convida-nos a sermos santos 
como ele, vivendo uma santidade amável, mi-
sericordiosa, afável, mansa e humilde.
A Igreja e o mundo necessitam do grande es-
petáculo da santidade, para purificar, com o 
seu aroma agradável, a podridão dos muitos 
vícios ostentados com arrogante insistência.

Agora, mais do que nunca, necessitamos de 
uma ecologia da santidade, para combater a 
contaminação da imoralidade e da corrupção. 
Os santos convidam-nos a introduzir no seio 
da Igreja e da sociedade o ar puro da graça de 
Deus, que renova a face da terra.
Que Maria, Auxílio dos Cristãos e Mãe dos San-
tos, nos ajude e nos proteja.
Bem-aventurado Álvaro del Portillo, rogai por 
nós. Ámen.

[1] FRANCISCO, Breve Apostólico de Beatificação do Venerá-
vel Servo de Deus Álvaro del Portillo, Bispo, Prelado do Opus 
Dei, 21-IX-2014.
[2] Cf. Ez 34, 11-16; Jo 10,11-16.
[3] Mt 11, 29.
[4] Cf. Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis, 2010, 
vol. I, p. 662.
[5] Mt 20, 28; Mc 10, 45.
[6] MIGUEL DE CERVANTES, Novelas Exemplares: A con-
versa dos cachorros. Cf. Positio super vita, virtutibus et fama 
sanctitatis, 2010, vol. I, p. 663.
[7] Sal 51 [50], 19.
[8] SANTO AGOSTINHO, De sancta virginitate, 51.
[9] S. JOSEMARIA ESCRIVÁ, palavras citadas em ANDRÉS 
VÁZQUEZ DE PRADA, O Fundador do Opus Dei, vol. I, Edi-
torial Verbo, Lisboa, 2002.
[10] Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis, 2010, 
vol. I, p. 668.
[11] Ibidem, p. 675.
[12] Ibidem
[13] Ibidem, p. 705.
[14] Ibidem, p. 908.
[15] FRANCISCO, Breve Apostólico de Beatificação do Vene-
rável Servo de Deus Álvaro del Portillo, Bispo, Prelado do Opus 
Dei, 21-IX-2014.

Veneração da relíquia.
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Ao acabar esta solene celebração, desejo 
manifestar o meu mais profundo agradeci-
mento à Santíssima Trindade pelo dom que 
hoje fez a toda a Igreja. A elevação aos al-
tares de D. Álvaro del Portillo, sucessor de 
S. Josemaria Escrivá, recorda-nos de novo o 
chamamento universal à santidade, procla-
mado com grande força pelo Concílio Vati-
cano II. A trajetória terrena do bem-aventu-
rado Álvaro mostra-nos que o cumprimento 
cabal dos próprios deveres marca o cami-

nho da santificação pessoal, que conduz à 
plena união com Deus, a que todos deve-
mos aspirar.
Dou graças também à Santíssima Virgem, 
por cuja mediação materna nos chegam to-
dos os dons do Céu. Rogo à Mãe de Deus 
e Nossa Mãe que continue a interceder por 
todos, por cada uma e por cada um, para 
que percorramos até ao fim o caminho da 
nossa santificação. Suplicamos-lhe de modo 
particular pelas irmãs e irmãos nossos que, 

P alavras de D. Javier Echevarría  
na Missa da beatificação  
Madrid, 27 de setembro de 2014
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em diversas partes do mundo, sofrem per-
seguição e inclusivamente o martírio por 
causa da fé.
A minha gratidão vai também para o Santo 
Padre Francisco pela sua paternal mensagem, 
pela sua proximidade e pelos claros conselhos 
para a luta espiritual dos cristãos. Com profun-
da gratidão dirijo-me ao Cardeal Angelo Ama-
to, Prefeito da Congregação para as Causas 
dos Santos, que, em nome do Papa, com tanta 
dignidade e afeto procedeu à beatificação. 
Peço a todos que este agradecimento se ma-
nifeste numa oração diária, constante, esfor-
çada, pela pessoa e as intenções do Romano 
Pontífice, pelos bispos e sacerdotes (...).
Imagino a alegria – parte da glória acidental 
– que terão no Céu os santos Pontífices João 
XXIII e João Paulo II, e o próximo beato Paulo 
VI, a quem D. Álvaro serviu com plena fideli-
dade e com quem se deu com afeto filial. E 
agrada-me francamente pensar na alegria de 
S. Josemaria Escrivá, ao ver que este seu filho 
fidelíssimo é proposto como intercessor e 
exemplo para todos os fiéis.
Agradeço vivamente aos membros do coro e da 

orquestra, que nos ajudaram a viver mais profun-
damente a sagrada liturgia, e a todos os presen-
tes: com as vossas respostas e os vossos cânticos 
elevastes uma magnífica sinfonia ao Céu.
Nunca acabaria de manifestar a minha gra-
tidão e quem dedicou horas e horas de tra-
balho alegre para preparar a celebração. Um 
agradecimento particular para os profissio-
nais dos meios de comunicação, que torna-
ram possível que tantas pessoas em todo o 
mundo participassem nos seus países nesta 
cerimónia.
Agradeço também muito especialmente aos 
que prepararam – com a sua oração e o seu 
sacrifício – os abundantes frutos espirituais 
destes dias. Concretamente aos doentes e 
àqueles que, por diversos motivos, não pu-
deram acompanhar-nos fisicamente. Contu-
do, espiritualmente, estiveram muito unidos 
a nós, com o oferecimento das suas doenças 
ou das suas ocupações. A todos, muito obri-
gado! E que o exemplo e a intercessão do 
novo beato nos animem a percorrer sem tré-
guas, cheios da alegria cristã, o caminho da 
santidade.
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Palavras do cardeal antónio María Rouco, arcebispo de Madrid, na Missa da beatifica-
ção de d. Álvaro del Portillo

A minha gratidão estende-se ao Santo Padre Francisco que quis que esta beatificação se 
realizasse nesta querida Arquidiocese de Madrid pois, atrevo-me a dizer, o Beato del Portillo, 
nascido aqui, é particularmente nosso e do Céu nos abençoa especialmente: porque tinha 
estas raízes profundas pôde ser cidadão do mundo, desses cinco continentes por onde viajou, 
maravilhosamente representados nesta assembleia orante. (...).
Quero recordar o meu relacionamento pessoal com o Beato Álvaro, por exemplo no Sínodo 
dos Bispos de 1990. Apercebi-me da sua extraordinária bondade, da sua serenidade e bom 
humor. «Na Comunhão da Igreja»: efetivamente, o Beato Álvaro lembra-me o meu lema epis-
copal: «In Ecclesiæ  Communione». Ele amava a Igreja e por isso era um homem de comunhão, 
de união, de amor.
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Queridos irmãos e irmãs,
«Este é o meu mandamento: que vos ameis 
uns aos outros como Eu vos amei» (Jo 15, 12). 
Estas palavras do Evangelho ressoam hoje na 
minha alma com uma alegria nova, ao consi-
derar que a multidão ontem presente neste 
local, muito em comunhão com o Papa Fran-
cisco e com todos os que nos acompanhavam 
nos quatro pontos cardeais, não era propria-
mente uma multidão mas uma reunião fami-
liar, unida pelo amor a Deus e pelo amor mú-
tuo. Este mesmo amor também se torna hoje 
mais forte na Eucaristia, nesta Missa de ação 
de graças pela beatificação do queridíssimo D. 
Álvaro, Bispo, Prelado do Opus Dei.
1. O Senhor, ao instituir a Eucaristia, deu gra-
ças a Deus Pai pela sua bondade eterna, pela 
criação saída das suas mãos, pelo seu miste-
rioso desígnio de salvação. Agradecemos esse 
amor infinito manifestado na Cruz e antecipa-
do no Cenáculo. E perguntamos ao Senhor: 
como temos de proceder para amar como Tu 
nos amaste? Para amar como amaste Pedro e 
João, cada um de nós e também S. Josemaria 
e o Beato Álvaro. Olhando para a vida santa de 
D. Álvaro, descobrimos a mão de Deus, a gra-
ça do Espírito Santo, o dom de um amor que 
nos transforma. E incorporamos na nossa alma 
essa oração de S. Josemaria que o novo Beato 

tantas vezes repetiu: «Dá-me, Senhor, o Amor 
com que queres que Te ame» [1] e assim sa-
berei amar os outros com o teu Amor e com o 
meu pobre esforço. Os outros descobrirão no 
meu viver a bondade de Deus, como sucedeu 
no caminhar diário de D. Álvaro; já nesta Madrid 
tão querida, transparecia a misericórdia divina 
com a sua solidariedade com os mais pobres e 
abandonados. Enche-nos de alegria que na se-
gunda leitura se nos recorde a presença de Cris-
to em nós que nos reveste “de terna compaixão, 
bondade, humildade, mansidão, paciência” (Col 
3, 12). Queridos irmãos e irmãs, demos graças 
a Deus pedindo-Lhe mais amor. Na maturida-
de da juventude, quando tinha 25 anos, D. Ál-
varo era «saxum», rocha, para S. Josemaria. Na 
sua humildade, respondeu um dia por carta ao 
Fundador do Opus Dei com estas palavras: «Eu 
aspiro a que, apesar de tudo, possa o Padre ter 
confiança no que mais do que rocha, é barro 
sem qualquer consistência. Mas o Senhor é tão 
bom!» [2]. Essa segurança na bondade divina 
pode empapar toda a nossa vida. «Darei graças 
ao teu nome, pela tua misericórdia e pela tua 
lealdade», rezámos no Salmo responsorial (Sal 
138 [137], 2). E a nossa gratidão eleva-se à Trin-
dade Santíssima porque permanece connosco, 
com a sua Palavra, o próprio Jesus Cristo (cf. 
Col 3, 16) e com o seu Espírito, que nos enche 

H omilia de D. Javier Echevarría, 
Prelado do Opus Dei,  
na Missa de ação de graças 
pela beatificação  
Madrid, 27 de setembro de 2014
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de alegria (cf. Jo 15, 11; Lc 11, 13) e torna pos-
sível que nos dirijamos a Deus chamando-Lhe, 
cheios de confiança, «Abba, Pater: Pai! Papá!».

2. «A trindade da terra leva-nos à Trindade do 
Céu» [3], repetia D. Álvaro de acordo com o 
ensinamento e a experiência do Fundador do 
Opus Dei. Jesus, Maria e José conduzem-nos 
ao Pai e ao Espírito Santo; na humanidade san-
ta de Jesus descobrimos, inseparavelmente 
unida, a divindade [4]. A Sagrada Família! Com 
palavras da primeira leitura, bendizemos o Se-
nhor «que enaltece a nossa vida desde o seio 
materno e nos trata conforme a sua misericór-
dia» (Ecl 50, 22). O texto sagrado refere que 
mesmo antes de nascermos Deus nos amava. 
Vem-me à memória aquele poema que Virgí-
lio dirige a uma criança recém-nascida: «Incipe, 
parve puer, risu cognoscere matrem» (Virgílio, 
Écloga IV, 60): «Criancinha, começa a reconhe-
cer a tua mãe pelo seu sorriso». A criança que 
nasce vai descobrindo o universo no rosto da 
sua mãe, cheio de amor: nesse sorriso que o 
acolhe, o novo ser acabado de vir ao mundo 
descobre um reflexo da bondade de Deus. 
Neste dia que o Santo Padre Francisco dedica 
à oração pela família, unimo-nos às súplicas de 
toda a Igreja por essa «communio dilectionis», 
essa «comunhão de amor» [5], essa «escola» 
[6] do Evangelho que é a família, como dizia 
Paulo VI em Nazaré. A família, com o «dinamis-
mo interior e profundo do amor» [7], tem uma 
grande «fecundidade espiritual» [8], como en-
sinou S. João Paulo II, a quem o Beato Álvaro 
esteve unido por uma filial amizade.
Ao agradecer a D. Álvaro, agradecemos aos 
seus pais que o acolheram e educaram, que 
prepararam nele um coração simples e gene-
roso para receber o amor de Deus e responder 
ao seu chamamento. «Este é o Meu manda-
mento: que vos ameis uns aos outros como Eu 
vos amei»; assim foi D. Álvaro: um homem cujo 
sorriso bendizia a Deus, que «faz coisas gran-
des» (Ecl 50, 22), e que contou com ele para 
servir a Igreja estendendo o Opus Dei, como 

fiel filho e sucessor de S. Josemaria. Rezamos 
para que haja muitas famílias que sejam, com 
palavras de S. Josemaria, «lares luminosos 
e alegres como o da Sagrada Família» [9]. A 
nossa gratidão a Deus eleva-se pelo dom da 
família, reflexo do eterno amor trinitário, lugar 
onde cada um se sabe amado por si mesmo, 
tal como é. Agora, damos graças também a 
todos os pais e mães de família que estão aqui 
reunidos, e a todos aqueles que se ocupam 
das crianças, dos idosos, dos doentes.
Famílias: o Senhor ama-vos, o Senhor está pre-
sente no vosso matrimónio, imagem do amor 
de Cristo pela sua Igreja. Sei que muitos de vós 
se dedicam generosamente a apoiar outros 
casais no seu caminho de fidelidade, a ajudar 
muitos outros lares a enfrentar um contexto 
social muitas vezes difícil e até hostil. Ânimo! 
O vosso trabalho de testemunho e de evan-
gelização é necessário para o mundo inteiro. 
Lembrai-vos de que, como disse o querido 
Bento XVI, «a fidelidade ao longo do tempo é 
o nome do amor» [10].

3. «Sede agradecidos», exorta-nos S. Paulo (Col 
3, 15). O Bem-aventurado Álvaro, pensando 
naquilo que devia a S. Josemaria, afirmava que 
«a melhor demonstração de agradecimento 
consiste em fazer bom uso dos dons recebi-
dos» [11]. Na sua pregação, em tertúlias, em 
encontros pessoais, em todo o lado, nunca 
deixava de falar de apostolado e de evangeli-
zação. Para permanecer nesse amor de Deus 
que recebemos, devemos partilhá-lo com os 
outros; a bondade de Deus tende a difundir-
-se. O Papa Francisco dizia que «na oração, o 
Senhor faz-nos sentir esse amor, mas também 
através de numerosos sinais que podemos ler 
na nossa vida, através de numerosas pessoas 
que põe no nosso caminho» [12]. «Não fostes 
vós que Me escolhestes, fui Eu que vos escolhi» 
(Jo 15, 16). O Senhor depois de ter insistido em 
que a iniciativa é sempre sua, na primazia do 
seu amor, envia-nos a difundir o seu Amor por 
todos: «Destinei-vos para irdes e dardes fruto, e 
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para que o vosso fruto permaneça» (ibidem). É 
necessário permanecer no Senhor para dar um 
fruto que deite raízes profundas. Jesus acaba 
de o dizer aos seus discípulos: «Permanecei em 
Mim e Eu permanecerei em vós. Como o ramo 
não pode por si mesmo dar fruto se não per-
manecer na videira, assim também vós, se não 
permanecerdes em Mim» (Jo 15, 4).
A maravilhosa multidão destes dias, os mi-
lhões de pessoas no mundo, e tantas que já 
nos esperam no Céu, dão também testemu-
nho da fecundidade da vida de D. Álvaro. 
Convido-vos, irmãs e irmãos, a estar, a viver no 
amor do Senhor: na oração, na Missa e na Co-
munhão frequente, na Confissão sacramental, 
para que, com a força da predileção divina, sai-
bamos transmitir o que recebemos e levá-lo 
a cabo mediante um autêntico apostolado de 
amizade e confidência.
Na carta, que o querido Papa Francisco me es-
creveu a propósito da beatificação de ontem, 
dizia-nos que «não podemos ficar com a fé para 
nós mesmos, é um dom que recebemos para 
dar e repartir com os outros» [13]; e acrescen-
tava que o Bem-aventurado Álvaro «nos anima 
a não ter medo de ir em contracorrente e de 
sofrer para anunciar o Evangelho», e também 
que «nos ensina que na nossa vida simples e 
quotidiana podemos encontrar um caminho 
seguro de santidade» [14].
Neste caminho, com muitos anjos, acompanha-
-nos Nossa Senhora. Maria é Filha de Deus Pai, 

Mãe de Deus Filho, Esposa e Templo de Deus 
Espírito Santo. É Mãe de Deus e Mãe nossa, a 
Rainha da família, a Rainha dos apóstolos. Que 
Ela nos ajude, como ajudou o Bem-aventurado 
Álvaro, a seguir o convite do Sucessor de Pedro: 
«Deixar-se amar pelo Senhor, abrir o coração ao 
seu amor e permitir que seja Ele a guiar a nos-
sa vida» [15], como tantas vezes S. Josemaria 
pediu à Virgem da Almudena, muito querida e 
venerada nesta Arquidiocese. Assim seja.

[1] S. JOSEMARíA ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 270.
[2] BEATO ÁLVARO DEL PORTILLO, Carta a S. Josemaria, 
Olot, 13 de julho de 1939.
[3] BEATO ÁLVARO DEL PORTILLO, Carta pastoral, 30 de 
setembro de 1975.
[4] Cf. BEATO ÁLVARO DEL PORTILLO, Carta pastoral por 
ocasião das Bodas de Ouro da fundação do Opus Dei, 24 de 
setembro de 1978.
[5] BEATO PAULO VI, Alocução em Nazaré, 5 de janeiro de 
1964.
[6] Ibidem.
[7] S. JOãO PAULO II, Exortação apostólica pós-sinodal Fa-
miliaris consortio, n. 41.
[8] Ibidem.
[9] S. JOSEMARíA ESCRIVÁ DE BALAGUER, Cristo que pas-
sa, n. 22.
[10] BENTO XVI, Homilia em Fátima, 12 de maio de 2010.
[11] BEATO ÁLVARO DEL PORTILLO, Carta pastoral, 1 de 
julho de 1985.
[12] FRANCISCO, Discurso, Sala Paulo VI, 6 de julho de 
2013.
[13] Francisco, Carta a D. Javier Echevarría, Prelado do Opus 
Dei, relativa à beatificação de Álvaro del Portillo, celebrada 
em Madrid no dia 27 de setembro de 2014.
[14] Ibidem.
[15] Ibidem.

Milhares de pessoas confessaram-se antes da cerimónia.
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por cada um de nós, e o seu amor diário à 
vontade de Deus».
Continuou: «Estamos diante do corpo de um 
homem, de um padre, de um amigo, que dei-
xou tudo nas mãos de Deus e por isso vivia 
tranquilo, feliz. Era um grande comunicador 
de paz. Peçamos-lhe com sinceridade: ajuda-
-nos a ser testemunhas do amor que Deus 
tem por nós». No final da homilia, D. Javier 
abençoou os presentes com uma relíquia do 
novo Beato.
Desde essa altura até ao dia 2 de outubro, 
sucederam-se as concelebrações eucarísticas 
diante das relíquias do Beato Álvaro del Portillo. 

Às seis da tarde, o caixão com os restos mor-
tais do Beato Álvaro foi levado da cripta da 
igreja prelatícia de Santa Maria da Paz para a 
basílica de Santo Eugénio, onde permaneceu 
4 dias para ficar acessível aos fiéis. Muita gente 
de Roma e pessoas vindas de todo o mundo 
assistiram à chegada do caixão, que foi levado 
até ao presbitério em procissão solene, presi-
dida pelo Prelado do Opus Dei.
Depois da liturgia da Palavra, D. Javier disse 
umas palavras: «Penso que todos querería-
mos ter transportado o caixão, para agrade-
cer ao Bem-aventurado Álvaro a sua vida de 
entrega e de serviço à Igreja, o seu interesse 

T rasladação das relíquias para  
a basílica de Santo Eugénio  
Roma, 29 de setembro de 2014



22

Nesses dias, cerca de 40.000 fiéis, procedentes 
da África, da Ásia, da América e da Europa, pas-
saram pela basílica de Santo Eugénio para rezar. 
A devoção popular ao novo beato é já notória 
em toda a Igreja e testemunha como este Bispo 
fez muito bem a centenas de milhares de pes-
soas, com a sua palavra e sobretudo com o seu 
exemplo. Agora, muitos recorrem com confian-
ça à sua intercessão junto de Deus e veem-no 
como modelo de virtudes cristãs.



23



24

Na manhã do dia 30 de setembro celebrou-
-se uma Missa de ação de graças na basílica 
de S. João de Latrão. Durante a homilia, o 
Cardeal Vallini, Vigário-Geral do Santo Padre 
para a diocese de Roma, recordou que o 
Bem-aventurado Álvaro del Portillo buscou 
a santidade nas atividades diárias: «O novo 
beato acreditava profunda e intensamente 
que Deus, em Jesus, nos ama, nos dá a vida, 
nos introduz na sua família, a Igreja, cuida 
de nós e nos guia com afeto paterno para 
alcançarmos o nosso verdadeiro bem. Ena-
morou-se de Cristo e deixou-se amar por 
Ele. Abriu o seu coração e abandonou-se to-
talmente no Senhor. Foi assim que ele viveu 
e foi a este ideal que ele consagrou a sua 
vida sacerdotal, ensinando que em todos os 
momentos, tanto nas coisas pequenas de 

M issas de ação de graças 
Roma, 30 de setembro de 2014

O Cardeal Vallini, Vigário-geral do Papa Francisco para 
a Diocese de Roma, celebra a Eucaristia na basílica de 
S. João de Latrão.
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cada dia como nas situações mais difíceis 
e dolorosas, a nossa disposição íntima deve 
ser procurar descobrir a vontade de Deus e 
esforçar-nos generosamente por a seguir.
Nisto consiste a vocação cristã, que é vo-
cação a essa santidade a que todos somos 
chamados; uma santidade acessível a to-
dos, na simplicidade da vida quotidiana. 
Aqueles que o conheceram dão testemu-
nho de que transmitia a urgência do amor 
de Deus. Delicadamente, colocava cada um 
perante a sua própria responsabilidade de 
amar Deus e as almas».
Nesse mesmo dia, à tarde, na Missa de ação de 
graças na basílica de Santa Maria Maior, o Car-
deal Abril destacou o zelo apostólico do novo 
Beato, fazendo referência a um texto do Evan-
gelho desse dia: «“Tenho ainda outras ovelhas 

que não são deste redil; também tenho que 
trazer essas, e hão de escutar a minha voz e 
haverá um só rebanho e um só Pastor” (Jo 10, 
16). Podemos dizer que esta preocupação de 
Nosso Senhor ecoou com força no coração de 
pastor do novo beato.
O seu olhar abarcava todo o mundo. Por isso 
com os seus ensinamentos, oração e exem-
plo levou os seus filhos e filhas a trabalharem 
nos ambientes mais variados, como ocasião 
de apresentar a figura de Jesus às pessoas 
com quem conviviam. De facto, como ensina 
o Papa Francisco, “todo o cristão é missioná-
rio na medida em que se encontrou com o 
amor de Deus em Cristo Jesus”. Exortou mui-
tos cristãos a serem consequentes com a sua 
vocação de serem luz do mundo, desejando 
iluminar-se pelo Senhor».

O Cardeal Abril celebrou a Eucaristia na basílica de Santa Maria Maior.



Umas 15.000 pessoas, chegadas a Roma de-
pois de participarem na beatificação em Ma-
drid, assistiram à audiência com o Papa Fran-
cisco, na manhã do dia 1 de outubro, para 
manifestar a sua união com o Santo Padre e o 
seu agradecimento.
O Santo Padre exortou os assistentes a recorre-
rem à intercessão do novo Beato, na busca da 
santidade: «Saúdo os peregrinos vindos de tan-

tos países. Saúdo D. Javier Echevarría, Prelado 
do Opus Dei, assim como os fiéis da Prelatura, 
aqui presentes para agradecerem a beatifica-
ção de D. Álvaro del Portillo. Que a intercessão e 
o exemplo do novo beato os ajude a responder 
com generosidade ao chamamento de Deus à 
santidade e ao apostolado na vida do dia a dia, 
ao serviço da Igreja e da humanidade inteira. 
Muito obrigado e que Deus vos abençoe».

Audiência com o Santo Padre 
 na Praça de S. Pedro

       Roma, 1 de outubro de 2014
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InIcIatIvas socIaIs

Por ocasião da beatificação de D. Álvaro del Portillo, a associação Harambee 
Africa International promoveu uma coleta a favor de quatro iniciativas sociais, 
relacionadas com o primeiro sucessor de S. Josemaria à frente do Opus Dei:

1.  A criação de um centro materno-infantil dependente do Niger Hospital and 
Diagnostic Center (Enugu, Nigéria);

2.  A ampliação e melhoria de três dispensários médicos e a formação de 
pessoal de enfermagem a cargo do Centre Hospitalier Monkole e do Institut 
Supérieur en Sciences Infirmières (Kinshasa, Congo).

3.  Um programa de combate à desnutrição infantil no Centre Rurel Llomba 
(Bingerville, Costa do Marfim).

4.  Um fundo de bolsas para padres e seminaristas africanos que estudam na 
Universidade Pontifícia da Santa Cruz (Roma, Itália).

O Papa Francisco saúda um dos promotores do projeto Harambee.
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Os dias de veneração das relíquias do Bem-
-aventurado Álvaro na basílica de Santo Eugé-
nio terminaram no dia 2 de outubro. A última 
cerimónia foi uma solene exposição Eucarísti-
ca, com o canto do Te Deum. D. Javier Eche-
varría disse umas palavras a sublinhar o dese-
jo de «dar toda a glória a Deus, bem unidos 
ao Papa e deixando-nos conduzir por Jesus». 
Uma multidão de todas as idades e condições, 
mulheres, homens e também muitas crianças, 
enchiam a basílica e participaram com grande 
recolhimento e emoção.

A seguir, o caixão foi trasladado da basílica de 
Santo Eugénio para a igreja prelatícia de Santa 
Maria da Paz. Centenas de pessoas acompa-
nharam o automóvel pela avenida Bruno Buo-
zzi, que liga as duas igrejas. Além disso, muitos 
milhares seguiram a transmissão em direto 
através da página do Opus Dei na Internet.
Já na igreja de Santa Maria da Paz, D. Javier, Pre-
lado do Opus Dei, agradeceu ao primeiro su-
cessor de S. Josemaria: «Bem-aventurado Álva-
ro, obrigado por tudo o que fizeste. Obrigado 
pela generosidade. Obrigado pela fidelidade 

C olocação dos restos mortais  
do Bem-aventurado Álvaro  
na cripta da igreja  
de Santa Maria da Paz 
Roma, 2 de outubro de 2014
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inquebrantável a Deus e aos outros, mesmo 
no meio da dificuldade (...). Obrigado porque 
queríamos pôr os nossos pés nas pegadas da 
tua fidelidade, nas pegadas do teu serviço a 
Deus, nas pegadas do teu empenho apostóli-
co, porque aproveitavas todas as ocasiões (...). 
Obrigado, e não acabaríamos de agradecer».
A seguir, o Prelado abençoou os presentes com 
uma relíquia ex sanguine do bem-aventurado 

Álvaro e o caixão foi levado para a cripta da 
igreja, no mesmo lugar que ocupava desde o 
falecimento, em 1994. Na pedra tumular figu-
ram também as datas de nascimento e morte 
de S. Josemaria, porque ele esteve sepultado 
ali, de 1975 até 1992. Esta coincidência ressalta 
também «a virtude mais característica do Bispo 
D. Álvaro, a fidelidade» (Decreto de heroicidade 
das virtudes, 28 de junho de 2012).



 

grande crise financeira no país. Logo de se-
guida, as ações voltaram a descer. Agradeço 
a D. Álvaro as graças concedidas.

M.J.S. (Portugal)

Um casal generoso

Sou amigo de um casal generoso, que tem 6 
filhos. Por motivos de trabalho, o marido pas-
sou a viver numa cidade diferente da mulher 
e dos filhos. A situação arrastava-se há dois 
anos. Apesar de o marido fazer frequentes via-
gens para estar com eles, o casal passou por 
momentos de tensão. A mulher não se sentia 
com capacidade para aguentar a casa sozinha. 
Comecei a rezar a D. Álvaro para que o marido 
regressasse (primeiro favor) e isso não signi-
ficasse a perda do emprego (segundo favor). 
No dia 23 de março, aniversário do falecimen-
to de D. Álvaro, chegaram as boas notícias.

R.L. (Viseu, Portugal)

Pagar aos operários

Estávamos a meio da remodelação da resi-
dência de estudantes e tínhamos que pagar 
aos operários. Era já o segundo mês de aper-
tos. As economias tinham-se esgotado no 
mês anterior e já não havia dinheiro na conta. 
A fatura pendente era de 7000 €. Rezei a Deus 
através da intercessão de D. Álvaro. Depois 
do jantar, perguntei a um amigo [que apre-
cia o nosso projeto] se nos podia ajudar. Até 
agora, ele não tinha podido, mas desta vez 
respondeu que podia dar os 7000 €. Agrade-
ço a D. Álvaro este favor.

C. V. (Helsínquia, Finlândia)

imigrante da américa

Depois de muitos anos a residir na América, 
consegui vender o património para regres-
sar a Portugal. Considerei que os bons resul-
tados, em rapidez e valor económico, eram 
uma graça. Ao proceder à transferência ban-
cária, deu-se, nesse preciso momento, uma 
alteração na cotação das moedas, que me 
favoreceu claramente. Considerei isto uma 
nova graça. Fiz algumas aplicações (...) e vi 
com certa apreensão a cotação das ações a 
descer de dia para dia, até valores bastante 
baixos. Recorri a D. Álvaro, rezando diaria-
mente a oração. Em pouco tempo, as ações 
começaram a subir, até que consegui vendê-
-las com vantagem. Isto, numa situação de 
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INTERCESSãO DE D. ÁLVARO

Túmulo do Bem-aventurado Álvaro del Portillo, na 
cripta da igreja prelatícia de Santa Maria da Paz. Mi-
lhares de peregrinos a visitam, porque a devoção 
ao Bem-aventurado Álvaro se estendeu por todo 
o mundo.



 

Vendi a vaca e consegui fazer a viagem 
para assistir à beatificação

Eu queria assistir à beatificação de D. Álvaro, 
em Madrid, no dia 27 de setembro de 2014. 
Só tinha pago uma prestação e tinha de pagar 
a segunda. Tentei reunir a quantia necessária, 
mas foi tudo em vão. Lembrei-me então de 
que nos últimos três meses tinha posto uma 
vaca à venda, sem encontrar um comprador. 
Numa manhã de junho, acordei e durante as 
orações da manhã pedi a D. Álvaro que inter-
cedesse por mim. Disse-lhe que ia à proprie-
dade e que tinha de me garantir que encon-
trasse alguém interessado em comprar a vaca.
Assisti à Eucaristia nessa manhã e repeti o meu 
pedido a D. Álvaro. A caminho da granja, tive 
a ideia de falar num talho, para propor a ven-
da da vaca, mas não mostraram nenhum inte-
resse em a comprar. Foi um grande balde de 
água fria, mas continuei para a granja. À noite, 
quando me preparava para regressar a casa, por 
volta das 5 da tarde, ouviu-se alguém a buzinar 
ao portão: tinha sabido da minha intenção de 
vender a vaca e queria comprá-la. Negociámos 
o preço e combinámos a quantia exata da pres-
tação que me faltava para pagar a viagem. Car-
regou a vaca na camioneta e levou-a.
Nem podia acreditar! Pus-me a agradecer de 
todo o coração a D. Álvaro o milagre. Man-
dou-me o dinheiro para viajar à beatificação. 
Devemos pedir a D. Álvaro não só ajuda nas 
coisas espirituais mas também nas coisas ma-
teriais.

C.O. (Mombaça, Quénia)

Lesão renal

Em novembro de 2012, R. R. foi a uma clínica 
fazer um exame de revisão cardíaca. Num dos 
exames utilizaram um contraste radiológico 
que comprometeu os rins a ponto de deixarem 
de funcionar durante dois meses. Os médicos 
consideravam que nunca mais recuperaria a 
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atividade renal. Rezámos a D. Álvaro e os rins re-
tomaram a sua atividade, com grande surpresa 
da equipa médica. Evidentemente, R. R. ficou 
muito agradecido a D. Álvaro por se ter livrado 
de fazer diálises até ao fim da vida. Já passou um 
ano e os rins funcionam perfeitamente.

M.M. (Chicago, Estados Unidos da América)

trombose num olho

Além de vos saudar, escrevo para comunicar 
que, por intercessão de D. Álvaro del Portillo, 
obtive o favor que lhe pedi, de me curar com-
pletamente da trombose no olho direito. Pas-
so a descrever um breve resumo do que me 
aconteceu. Segunda-feira 29 de abril de 2013, 
fui ao oftalmologista por estar a ver pior do 
olho direito. Depois de me examinar, o oftal-
mologista diagnosticou uma trombose nas 
veias da retina inferior do olho direito. Expli-
cou-me que este tipo de acidente é mais fre-
quente em pessoas de idade, quer dizer de 75 
anos, e é raro na minha idade (40 anos). Não 
há muito tratamento para a trombose e as 
terapêuticas que existem não são completa-
mente efetivas. Para assegurar o diagnóstico, 
pediu-me que fizesse uma série de exames, 
que confirmaram o diagnóstico inicial. O mé-
dico pediu-me que o visitasse um mês mais 
tarde. Não podia fazer muito, porque eu tinha 
o centro do olho um pouco inflamado. Além 
disso, quis que fosse visto por um hematolo-
gista, para fazer as análises correspondentes e 
tentar determinar a causa da trombose.
Durante esse mês, rezei a novena (a oração) 
a D. Álvaro del Portillo. Na segunda visita ao 
oftalmologista, examinou-me o olho direito 
e surpreendeu-se por estar completamente 
bem. Eu podia ver sem nenhuma dificuldade, 
o nível de visão desse olho tinha voltado a ser 
igual ao do olho esquerdo. Fiquei muito grato 
a D. Álvaro pela sua intercessão.

S.C. (Santiago do Chile, Chile)
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ORAçãO

Deus Pai misericordioso,

que concedestes ao Bem-aventurado Álvaro, Bispo,

a graça de ser, com a ajuda de Santa Maria,

Pastor exemplar no serviço à Igreja

e fidelíssimo filho e sucessor de S. Josemaria,

Fundador do Opus Dei,

fazei com que eu também saiba

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 canonizar o Bem-aventurado Álvaro,

e concedei-me por sua intercessão

o favor que Vos peço...
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Paginação: Paulo Emiliano

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

Para mais informações 
sobre a beatificação de D. Álvaro:

beatificacaoalvarodelportillo.wordpress.com


