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1. Introdução. «Naquele tempo, estava a multidão aglomerada em volta de 

Jesus, a ouvir a palavra de Deus» (Lc 5, 1). É com estas inspiradas palavras que São 

Lucas inicia o relato da pesca milagrosa e poder-se-ia dizer que as mesmas se aplicam 

com especial oportunidade a esta festiva ocasião, pois também estamos reunidos à volta 

de Jesus, em solene assembleia eucarística, para ouvirmos a Sua palavra, neste dia em 

que a Igreja celebra liturgicamente São Josemaria Escrivá de Balaguer, fundador do 

Opus Dei.  

Como Simão, também São Josemaria deixou que Jesus Cristo entrasse na barca 

da sua vida e a dirigisse para os grandes ideais da santidade cristã e da evangelização, 

mobilizando, por mandato de Cristo e acção do Espírito Santo, uma inumerável 

multidão de homens e mulheres de todas as idades e profissões.  

Como Simão, também São Josemaria foi exemplo de fé humilde e de alegre 

obediência ao Mestre, vivida na mais plena fidelidade à hierarquia e ao magistério da 

Igreja, em perfeita comunhão eclesial.  

Como Simão, que foi a pedra escolhida como alicerce da futura Igreja (cfr. Mt 

16, 18), também São Josemaria foi escolhido por Deus como «instrumento fidelíssimo 

para fundar», na Igreja, um «caminho de santificação na trabalho profissional e no 

cumprimento dos deveres quotidianos do cristão»1.  

Como Simão, que, ante a pesca milagrosa, se prostrou humildemente aos pés 

do Mestre e lhe confessou, contrito, a sua indignidade pessoal, também São Josemaria, 

não obstante as inumeráveis almas que lucrou para a Igreja de Cristo, fruto da sua 

                                                            
1 Oração para a devoção a São Josemaria Escrivá, Fundador do Opus Dei. 



heróica obediência ao mandato divino recebido no dia 2 de Outubro de 1928, se 

considerava a si mesmo «fundador sem fundamento» e um «instrumento inepto e 

surdo», que mais não desejava do que «ocultar-se e desaparecer, para que só Jesus 

brilhasse».  

Como Simão que, terminada a milagrosa faina, deixou tudo para seguir mais 

livremente o Senhor, também São Josemaria, concluída a 26 de Junho de 1975 a sua 

missão na Igreja peregrina, tudo deixou para ir alegremente ao encontro do seu Senhor, 

pela mão de Maria Santíssima, a cuja piedosa imagem de Guadalupe entregou o seu 

último olhar, precisamente quando soava, na cidade eterna, o toque das Avé Marias. 

Unidos à pessoa e intenções do Santo Padre e do actual Prelado do Opus Dei, o 

Bispo D. Javier Echevarría, bem como a todos os fiéis da prelatura, cooperadores e 

amigos, recorramos à intercessão de São Josemaria, para que esta celebração seja para 

todos nós ocasião de conversão e de estímulo para um renovado empenhamento 

apostólico.  

2. Um santo normal. «Quando o Senhor Deus fez a terra e o céu […] formou 

o homem do pó da terra, insuflou nele um sopro de vida e o homem tornou-se um ser 

vivo» (Gén 2, 4b). O relato da criação do mundo e do homem, tal como é descrito no 

primeiro livro bíblico, recorda a especial dignidade do ser humano, o único criado à 

imagem e semelhança do Criador, bem como a sua missão de completar, por assim 

dizer, a obra de Deus, com o seu próprio trabalho: «o Senhor Deus tomou o homem e 

colocou-o no jardim do Éden, para o cultivar e guardar» (Gén 2, 15). 

Se impressiona a força e a sabedoria divina no acto esplendoroso da criação do 

universo, não é menos digna de admiração a forma tão prosaica como esse acto 

soberano da omnipotência divina se descreve. Em vez de aterradoras explosões 

cósmicas, como as que sugere a teoria científica do «big bang», o livro do Génesis 

mostra-nos um Deus quase caseiro, que molda com prosaica naturalidade o barro da 

terra, qual simples oleiro, para nele insuflar o sopro da vida. Não obstante a 

transcendência metafísica do acto criador, Deus parece querer chamar a nossa atenção 

para o que há de mais simples e humilde na criação, porque é do pó da terra e não dos 

astros do céu que fez surgir o ser humano.   



Muito embora a normalidade seja a regra que vivem a grande maioria dos fiéis, 

o mesmo já não se pode dizer de alguns dos que a Igreja elevou às honras dos altares, 

porque entre esses, a normalidade parece ser a excepção que confirma a regra. Talvez 

seja por esta razão que São Josemaria continua a ser um santo peculiar. Por paradoxal 

que possa parecer, a razão dessa singularidade decorre da sua normalidade, que é, por 

assim dizer, uma anormalidade em relação a uma certa hagiografia cristã.  

A leitura das vidas exemplares de alguns desses tais bem-aventurados que são 

propostos à devoção dos fiéis, como modelos de santidade, leva a crer que, para se ser 

santo, é preciso ser, logo à partida, muito especial. De facto, algumas biografias 

populares destes exímios cristãos insistem invariavelmente nos particulares dons com 

que foram dotados, desde o momento da concepção, os futuros santos, bem como as 

graças extraordinárias que, desde pequenos, receberam de Deus, confirmando-os no seu 

prodigioso caminho para o Céu.  

Ao lado destes super-heróis, qualquer fiel corrente e normal é levado a crer que 

não está fadado para tais alturas místicas, porque não se revê nos seus arroubamentos 

angelicais, nem nos impressionantes êxtases desses incríveis campeões da fé, para já 

não falar das rigorosíssimas penitências ou excepcionais premonições com que aqueles 

predestinados foram favorecidos desde a sua mais tenra idade. É certo que alguns destes 

extremos decorrem mais dos exageros dos hagiógrafos do que propriamente da vida real 

desses bem-aventurados, mas também é verdade que abundam os fiéis que consideram 

que a perfeição cristã é apenas acessível a umas poucas almas privilegiadas e, por isso, 

lêem as gestas dos santos como quem assiste a um espectáculo maravilhoso, mas 

inverosímil. São exemplos que se admiram e aplaudem, mas que não se imitam, nem 

ninguém, com bom senso, teria a veleidade de reproduzir na simplicidade da sua vida 

normal. 

Nessa galeria de seres excepcionais, São Josemaria é a excepção que confirma 

a regra, precisamente porque é um santo anormalmente normal. Muito embora na sua 

vida a graça de Deus seja também patente, como evidentes são os grandes dons naturais 

e sobrenaturais com que foi enriquecida a sua alma, poder-se-ia dizer que esses 

acontecimentos transcendentes nunca perturbaram a naturalidade da sua existência, 

vivida sempre na simplicidade de quem se sabe e é, enquanto leigo ou sacerdote, um fiel 

corrente e normal. 



Por esta razão, o fundador do Opus Dei não apreciava o estilo encomiástico de 

certas biografias de santos, em que tudo é apresentado sob a perspectiva de um halo 

quase divino e se esquece, com premeditada afectação, que os santos também tiveram 

defeitos, seguramente até ao último momento das suas vidas terrenas, não obstante a 

grandeza do seu amor a Deus e às criaturas. Não foram santos porque não tiveram 

misérias, mas apesar delas e, se calhar, precisamente porque as tinham e, por isso, 

tiveram que lutar. «Não nos enganemos: na nossa vida, se contamos com brio e com 

vitórias, devemos também contar com quedas e derrotas. Essa foi sempre a 

peregrinação terrena do cristão, incluindo a daqueles que veneramos nos altares. 

Recordai-vos de Pedro, de Agostinho, de Francisco? Nunca me agradaram as 

biografias dos santos em que, com ingenuidade, mas também com falta de doutrina, nos 

apresentam as façanhas desses homens, como se estivessem confirmados em graça 

desde o ventre materno. Não. As verdadeiras biografias dos heróis cristãos são como as 

nossas vidas: eles lutavam e ganhavam, lutavam e perdiam. E, então, contritos, 

voltavam á luta»2. 

É também neste sentido de absoluta normalidade que a vida de São Josemaria 

deve ser reproduzida, pois seria lamentável que aquele que tão energicamente protestou 

contra os exageros de certas hagiografias, fosse também, por ironia do destino, vítima 

de semelhante atropelo da verdade histórica e de tão manifesta ignorância cristã. Não é 

certamente o caso das melhores biografias de São Josemaria, nem mesmo das assinadas 

por fiéis do Opus Dei, embora seja compreensível e até louvável que o seu afecto e filial 

devoção se expresse nos seus estudos biográficos sobre o fundador porque, para um 

filho digno desse nome, não cabe outra evocação que não seja a da emocionada 

gratidão.  

Quando a recordação excede o âmbito da saudosa lembrança familiar ou da 

piedosa devoção pessoal, é conveniente que a mesma se paute por critérios de uma 

serena objectividade histórica e teológica, que é necessária como garante da 

consistência científica e da credibilidade cristã do relato em causa. É natural que o filho 

pequeno, ou o devoto miraculado, num excesso de piedade filial ou de reconhecimento 

pelo seu santo intercessor, ache que o seu pai é o melhor do mundo, ou que não há santo 

como o seu protector, mas seria descabido que um tal entendimento subjectivo turvasse 

                                                            
2 Josemaria Escrivá, Cristo que passa, Homilias, 4ª edição, Editora Rei dos Livros, nº 76, pág. 158. 



uma análise que se requer ponderada e que, portanto, não pode ceder à tentação, 

segundo o próprio São Josemaria, de uma tal «ingenuidade», que relevaria também 

«falta de doutrina»3. Se «as verdadeiras biografias dos heróis cristãos são como as 

nossas vidas: eles lutavam e ganhavam, lutavam e perdiam»4, será necessário que a 

história da vida de São Josemaria não reflicta apenas os seus combates e as suas 

vitórias, mas também as derrotas sofridas, ainda que estas, pela sua humilde contrição e 

heróica perseverança, se convertessem também, de algum modo, em novos triunfos.  

Foi para esta exigência de verdade na caridade, ou seja, de humildade 

colectiva, que o actual Prelado do Opus Dei chamou a atenção dos fiéis da prelatura 

numa recente carta, recordando-lhes que São Josemaria «não se dedicou à ciência 

teológica como académico, nem como investigador»5, sem que uma tal constatação 

factual em nada diminua o mérito do fundador da Obra6.  

Aliás, é significativo que os evangelistas, quando nos textos que escreveram 

sob inspiração do Espírito Santo, aludiram aos apóstolos, não apenas relataram a queda 

do traidor, mas também, com impressionante realismo e verdade, as imperfeições, 

defeitos e até pecados dos restantes Onze que, contudo, a Igreja venera como santos e 

mártires. A menção dessas suas limitações não prejudica a devoção que lhes é devida, 

antes a engrandece na medida em que de nós os aproximam, porque análogas às 

fraquezas que todos os cristãos correntes e normais experimentam nas suas lutas 

quotidianas. Se eles eram como nós, também nós, com o auxílio da graça divina, temos 

esperança de podermos ser um dia como eles hoje são. A normalidade da sua condição 

não só não foi óbice, como caminho para a sua perfeição.  

Abundam os exemplos desta santa normalidade na família do santo fundador 

do Opus Dei, que era igual a muitas outras do mesmo lugar e meio social. O seu pai, 

                                                            
3 Ibidem. 

4 Ibidem. 

5 D. Javier Echevarria, Carta de Família, 23-IV-2010, pág. 1. 

6 Não se entenda contudo que a mensagem de São Josemaria carece de interesse para a ciência teológica, 
pois são inumeráveis os peritos que reconheceram a transcendência eclesial dos ensinamentos do 
fundador do Opus Dei, que anteciparam aspectos centrais do magistério conciliar. Contudo, São 
Josemaria, como aliás São Francisco de Assis ou Santo Inácio de Loiola e muitos outros fundadores de 
beneméritas instituições da Igreja, não foi um teólogo nem um académico em sentido próprio, mas o 
instrumento querido por Deus para fundar o Opus Dei. Foi, sobretudo e principalmente, um pastor, à 
imagem e semelhança do Bom Pastor, Nosso Senhor Jesus Cristo.   



José Escrivá, foi um pequeno comerciante7 que, no fim da sua breve e atribulada vida, 

se viu obrigado a trabalhar como empregado numa loja de tecidos. A sua mãe, Dolores 

Albás, foi dona de casa, como então era regra e tradição, dedicando-se por inteiro à sua 

família e às lides domésticas, quase sempre encarregando-se pessoalmente de todo o 

serviço, às vezes até no meio de grandes apuros económicos. Três irmãs morreram 

ainda de pouca idade, tendo sobrevivido Carmen, que optou por não casar, ficando 

assim disponível para acompanhar o seu irmão sacerdote, o que era também então 

comum em muitas famílias cristãs, e Santiago, o benjamim da família, que casou e foi 

pai de numerosa prole.  

Quando criança, São Josemaria gostava de brincar e de se divertir como os 

outros rapazes da sua idade, sem manifestar nenhuma estranha inclinação para a solidão 

ou para a penitência. Mesmo sendo um rapaz piedoso quanto baste, não tinha 

propriamente vida contemplativa, como ele próprio reconheceu ao tomar conhecimento 

de uma criança que, pelo contrário, dialogava intimamente com Jesus e com Nossa 

Senhora. Não obstante os vários padres e religiosos da sua família – tinha três tios 

sacerdotes, dois maternos e um paterno, e duas tias maternas religiosas – não lhe 

passava pela cabeça que essa pudesse ser também a sua vocação e até dizia, com um 

desdém de que mais tarde se arrependeria, que o latim não era para ele, mas sim para os 

padres e frades…  

Ao chegar à adolescência e ao despertar nele, como é natural nessas idades, 

uma particular curiosidade para com o sexo oposto, a sua mãe sentiu a necessidade de 

lhe fazer uma judiciosa consideração quanto à escolha de uma possível namorada: Que 

não fosse – dizia-lhe, com sábia ponderação materna – tão bela que encantasse, nem tão 

feia que espantasse… Mesmo em relação ao seu futuro, a hipótese de uma eventual 

consagração a Deus não se lhe punha sequer, determinado como estava a ser arquitecto 

ou, como o seu pai lhe dizia na brincadeira, um pedreiro sofisticado…  

Nesta bendita normalidade da família e da vida de São Josemaria é possível 

descobrir, salvando as devidas distâncias, um reflexo da Sagrada Família de Nazaré, 

também ela construída na base de uma encantadora simplicidade, toda feita de trabalho 

                                                            
7 No registo civil do nascimento de São Josemaria, consta ser «filho legítimo de José Escrivá, 
comerciante, de 33 anos» (cfr. Andrés Vázquez de Prada, Josemaría Escrivá, Fundador do Opus Dei, Ed. 
Verbo, Lisboa 2002, vol. I, págs. 16 e 549).    



e de amor. Não obstante a aparente insignificância daquele lar da Galileia, foi aí que o 

Filho de Deus nasceu e cresceu em «sabedoria, em estatura e graça, diante de Deus e 

dos homens» (Lc 2, 52), como foi também no seio de uma muito comum e prosaica 

família cristã8 que Deus preparou São Josemaria para a missão eclesial que, a seu 

tempo, iria realizar.     

3. A paixão pelo mundo. Na sua epístola aos cristãos da cidade de Roma, 

adverte São Paulo: «Vós não recebestes um espírito de escravidão para recair no 

temor, mas um Espírito de adopção filial, pelo qual exclamamos: “Abba, Pai”» (Rom 

8, 15). Se a filiação divina está no cerne do espírito e vida desta Obra de Deus, outro 

tanto se pode dizer da mentalidade laical que, a par da alma sacerdotal, caracteriza 

todos os fiéis, leigos ou sacerdotes, da prelatura do Opus Dei.  

Com efeito, uma característica que sobressai no perfil espiritual de São 

Josemaria Escrivá é o seu amor ao mundo. A sua mentalidade laical esteve sempre 

muito presente, não só no seu modo peculiar de olhar para a realidade, mas também de 

nela intervir. A sua formação seminarística e a sua condição clerical, que nunca ocultou 

antes viveu a cem por cento, não foram obstáculo para esta sua paixão pelo mundo, que 

é também, por essa razão, uma característica muito própria da natureza eminentemente 

secular do Opus Dei. 

É verdade que, nos textos evangélicos, muitas vezes o mundo aparece como 

sinónimo do mal, pois até o príncipe deste mundo é o demónio (cfr. Jo 14, 30, etc.). Por 

isso, desde tempos antigos, a fuga e o desprezo pelo mundo foram considerados 

necessários para a perfeição cristã, muito embora os fiéis leigos, precisamente por 

exigência dessa sua condição, permanecessem no mundo, ou seja, na sociedade. A 

espiritualidade então dominante não compreendia ainda que também a família e o 

trabalho são âmbitos de santificação, pelo que se propunha aos leigos que imitassem a 

vida religiosa. Mais tarde, graças a São Josemaria e ao Concílio Vaticano II, 

redescobriu-se que também o mundo é caminho para Deus, sobretudo quando a família 

e o trabalho são entendidos como meios de santificação pessoal e de apostolado cristão.  

                                                            
8 Segundo o seu biógrafo português, «era o lar normal de uma família cristã de classe média» (Hugo de 
Azevedo, Uma luz no mundo, Vida do Servo de Deus Monsenhor Josemaría Escrivá de Balaguer, 
Fundador do Opus Dei, Edições Prumo e Editora Rei do Livro, Lisboa 1988, pág. 13). 



Mesmo entre os cristãos que reconhecem, como não pode deixar de ser por 

força dos ensinamentos conciliares, que todos os momentos e circunstâncias da vida 

laical são ocasião de perfeição espiritual e de evangelização, há ainda quem mantenha 

uma atitude de pouca abertura às realidades laicais, professando, por assim dizer, uma 

mentalidade de «religiosa» aversão ao mundo.  

Há já uns anos, uma senhora de provecta idade perguntou-me a que ordem 

religiosa pertencia. Como sou padre secular, como qualquer sacerdote diocesano, 

esclareci a piedosa dama dizendo-lhe, obviamente, que não era religioso. Ante uma tal 

afirmação, a venerável anciã olhou-me com espanto e manifesta reprovação, ao mesmo 

tempo que, batendo suavemente na minha mão, me dizia: 

- Oh Senhor Padre, não diga mentiras, não diga mentiras!    

Como não quero passar outra vez por mentiroso, reconheço que, em sentido 

amplo, todos os cristãos somos religiosos, na medida em que professamos uma religião, 

mas acrescento, em legítima defesa, que também cabe falar, em sentido estrito, de uma 

vida religiosa e até de uma certa mentalidade religiosa diferentes, embora não 

contrárias, à vida secular e à mentalidade laical de quantos Deus chama à perfeição da 

caridade no meio do mundo.  

São exemplos desta atitude pouco secular e nada laical o medo que alguns 

cristãos experimentam por todas as novidades técnicas e científicas, que mais facilmente 

encaram como perniciosas artes de perdição das almas, do que novas e entusiasmantes 

oportunidades de desenvolvimento e de evangelização. Se se me permite uma caricatura 

destes fiéis encolhidos e amedrontados, que mais parecem ter recebido um espírito de 

escravidão e de temor (cfr. Rom 8,15) do que gozar da «gloriosa liberdade dos filhos de 

Deus» (Rom 8, 21), diria que se benzem quando passam diante da televisão, aspergem 

com água benta o computador, que temem que seja satânica insídia; desaprovam a 

moda, seja ela qual for, porque será sempre pecaminosa a seus olhos; descrêem da 

técnica e da cultura, que entendem especiais aliadas do mal; maldizem da política, que 

entendem intrinsecamente diabólica; e arrepiam-se com os excessos da juventude, que 

dão por irremediavelmente perdida. A estes cristãos de candeias às avessas com o 

mundo, mais não lhes resta do que refugiarem-se nas catacumbas das suas casas, 

convertidas em bafientas sacristias de suspiros e lamentos sem fim. 



Confesso que não me revejo em tais procedimentos, mas sim na arejada e 

descomplexada postura de São Josemaria que, quando proclamava o seu amor 

apaixonado ao mundo, não ignorava o que na realidade do seu tempo, que é também o 

nosso tempo, possa parecer menos bom. Mais do que a força do mal ou a presença do 

pecado, o fundador do Opus Dei via o mundo com o olhar de Deus, que o achou 

perfeito depois de concluir o laborioso processo da sua criação (cfr. Gen 1, 31a). 

Mesmo o mundo actual, afectado pelo mal, é querido e amado por Deus, pois, como 

ensina o apóstolo São João, «Deus amou de tal forma o mundo que lhe deu o seu Filho 

Unigénito, para que todo aquele que crê n’Ele não pereça, mas tenha a vida eterna. 

Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que 

o mundo seja salvo por Ele» (Jo 3, 17). 

São Josemaria era um contemplativo da beleza da criação. Por isso admirava, 

extasiado, a magnificência da natureza, entusiasmava-se com as maravilhas das artes, 

que bendizia, e acompanhava, com genuíno interesse, a espectacular aventura do 

progresso humano. Andarilho de Deus por todos os caminhos dos homens, semeou com 

canções e Avé Marias milhares de quilómetros de estradas do país onde nasceu e que 

percorreu de lés a lés, da Itália onde viveu os últimos trinta anos da sua vida terrena, e 

de toda a Europa ocidental, que palmilhou como incansável peregrino de Nossa 

Senhora. Também os países onde ainda não era possível dar início ao apostolado da 

Obra, como a Grécia ortodoxa ou a Áustria, então ocupada pelo exército soviético, 

foram meta das suas correrias apostólicas.  

Muito embora a motivação principal dessas suas viagens fosse pastoral, não 

será despropositado afirmar que não era estranho a esse seu propósito o seu apaixonado 

amor pelo mundo. Vibrava com todas as culturas e civilizações e de todas procurava 

aprender, nas suas deslocações por terras europeias e americanas. Mesmo os exageros 

das modas adolescentes ou das músicas excêntricas, mais depressa dele arrancavam um 

sorriso de divertida cumplicidade, sempre que não ofendessem a Deus, do que um 

trejeito severo de maldição. Amava o mundo porque amava a Deus e aos homens; 

amava o mundo porque nele via Deus e nele via também o nosso caminho para o céu. 

Um episódio ilustrativo desta sua mentalidade moderna, que se poderia dizer 

progressista, se o termo não estivesse inquinado por menos legítimas opções teológicas, 

teve lugar em Buenos Aires, num encontro catequético com alguns milhares de pessoas 



de todas as idades e condições. Foi nessa ocasião que uma conhecida actriz de teatro se 

levantou, para lamentar o facto de lhe terem sido oferecidos papéis que não podia 

aceitar, por entender que eram indecorosos para a sua recta consciência cristã. São 

Josemaria ouviu-a com atenção, mas depois, em vez de fazer coro com o seu protesto, 

confidenciou que, em Roma, no Museu do Capitólio, tinha contemplado uma Vénus, 

exposta na sua casta nudez, e que tinha dado graças a Deus pela formosura feminina. 

Confesso que fiquei espantado e fascinado com a audácia do comentário, que não era 

minimamente previsível num presbítero septuagenário, já então com fama de santidade 

e fundador de uma instituição eclesial pretensamente conservadora!   

Com efeito, ante aquela tão interpelativa, senão mesmo provocante, expressão 

artística, um fundamentalista, seguramente teria atentado contra a estátua, destruindo-a; 

uma alma escrupulosa desviaria ostensivamente a vista, desaprovando tão descarado 

atentado aos bons costumes; uma devota beata benzer-se-ia repetidas vezes, enquanto 

ciciaria um qualquer esconjuro à alma danada do escultor… Mas São Josemaria, pelo 

contrário, porque tudo é puro para os puros de coração9, deu graças a Deus e fez daquele 

acto de contemplação artística, uma oração de louvor ao Criador e de amor ao próximo!            

4. Um sacerdote anticlerical. São Josemaria sofreu na pele o ódio contra a 

religião católica que se viveu em Espanha desde a implantação da república, em 1931, 

até ao fim da guerra civil, em 1939. Não obstante essa década de indizíveis e 

inimagináveis sofrimentos, o fundador do Opus Dei dizia-se anticlerical e queria que os 

seus filhos e filhas do Opus Dei o fossem também. Não naquele sentido primário de 

alguém que despudoradamente confessava ser seu propósito enforcar o último padre, 

com as tripas do último bispo! Também não no sentido, mais moderno, do 

anticlericalismo «light» que, em nome da tolerância ou do laicismo, advoga a 

desaparição de todos os símbolos religiosos e, pior ainda, aposta decididamente na 

destruição da família, da educação, do matrimónio e até da vida humana. Esses eram, no 

seu expressivo modo de dizer, anticlericalismos maus, em que um cristão coerente se 

não pode rever, mas há também um anticlericalismo bom, que São Josemaria Escrivá 

defendia e professava. 

                                                            
9 «Saiba o homem que o seu coração alcança a pureza quando, deparando-se com determinada beleza, já 
nada lhe parece impuro» (João Clímaco, A escada do Paraíso, VII, 18, PG 88, 825 A (cit in Raniero 
Cantalamessa, Vem, Espírito Criador!, Meditações sobre o Veni creator, Ed. A.O, Braga 2009, pág. 340).   



É o próprio que o descreve quando expressamente se insurge contra o 

«clericalismo», ou o «catolicismo oficial», entendido como uma espécie de plataforma 

comum a todos os cristãos e que teria por objecto proporcionar «soluções católicas» 

para os problemas da sociedade civil. Uma tal estrutura teria como efeito não só a 

perversão da própria Igreja, que ficaria convertida em mais um agente ou partido 

político, ao jeito do que pretendia a falsa teologia da libertação, mas também a perda da 

liberdade dos cristãos em matérias opináveis, como são, certamente, muitas das 

questões de ordem política e económica10. 

Opunha a esse mau clericalismo uma salutar mentalidade laical, que deveria 

levar os cristãos a três consequências: «a serem suficientemente honrados para arcarem 

com a sua responsabilidade pessoal; a serem suficientemente cristãos para respeitarem 

aqueles dos seus irmãos que proponham – em matérias discutíveis – soluções diversas 

das suas; e a serem suficientemente católicos para não se servirem da nossa Mãe, a 

Igreja, misturando-a com partidarismos humanos»11.   

Se é verdade que todos os católicos não podem deixar de agir de acordo com a 

sua fé na vida pública, também é verdade o princípio básico da distinção entre a ordem 

temporal e espiritual, pelo que, segundo o que Nosso Senhor ensinou, não se deve dar a 

César o que é de Deus, nem a Deus o que é de César (cfr. Mt 22, 15-22; Mc 12, 13-17 e 

Lc 20, 20-26). Jesus Cristo rejeitou, até ao limite da sua morte na Cruz, qualquer 

aproveitamento político da sua mensagem e, muito embora tenha dado aos seus 

discípulos liberdade em questões desta natureza, dentro dos limites da fé e da moral 

cristãs, nunca se deixou envolver em questões de ordem partidária, nem consente que a 

sua hierarquia tome partido nessas problemáticas, que a divina providência deixou à 

livre determinação dos cidadãos da sociedade civil.   

Ao longo de dois mil anos de Cristianismo, não faltaram as tentações de 

arregimentar os cristãos para projectos políticos certamente louváveis, mas construídos 

à custa da liberdade da própria Igreja e dos seus fiéis. É certo que a Igreja nunca pode 

prescindir dos seus ensinamentos morais, nomeadamente os que constam da sua 

                                                            
10 Josemaria Escrivá, Amar o mundo apaixonadamente, Homilia pronunciada na Universidade de 
Navarra, a 8-X-1967, cit. in Josemaria Escrivá, Temas actuais do Cristianismo, Entrevistas com o 
fundador do Opus Dei, 3ª ed., Edições Prumo e Editora Rei dos Livros, Lisboa 1984, pág. 183, nº117. 

11 Idem, pág. 118. 



doutrina social, nem deixar de recordar aos cristãos a sua responsabilidade política, 

económica, laboral, familiar, etc., mas não em detrimento da sua liberdade e 

responsabilidade pessoal. Por isso, o anticlericalismo de São Josemaria não era 

nenhuma legitimação de uma certa inércia ou alheamento social dos católicos, mas um 

vigoroso chamamento à sua acção e responsabilidade política: «interpretai, portanto, as 

minhas palavras como o que são: um chamamento a que exerçais – diariamente!; não 

só em situações de emergência – os vossos direitos e que cumprais nobremente as 

vossas obrigações como cidadãos – na vida política, na vida económica, na vida 

universitária, na vida profissional – assumindo com coragem todas as consequências 

das vossas decisões, aceitando o peso  da independência pessoal que vos corresponde. 

E essa mentalidade laical» – concluía São Josemaria – «permitir-vos-á afastar-vos de 

toda a intolerância, de todo o fanatismo. Di-lo-ei de um modo positivo: far-vos-á 

conviver em paz com todos os vossos concidadãos e fomentar também a convivência 

nos diversos sectores da vida social»12.       

5. Conclusão. É hora de terminar esta reflexão, para que prossiga a celebração 

eucarística comemorativa do dia do nascimento, para a vida eterna, de São Josemaria 

Escrivá, não sem antes agradecer a hospitalidade do Senhor Padre Paulo Figueira, a 

quem fico a dever mais esta amabilidade. Se me penaliza a certeza de lhe não poder 

retribuir a graça, anima-me a esperança de que São Josemaria o faça com aquela 

liberalidade que o caracterizava nesta vida e que agora possui em muito maior grau, 

como compete à bem-aventurança celestial. Não posso também deixar de agradecer a 

presença de todos os fiéis que quiseram participar nesta liturgia e, de modo particular, 

aos que nela mais activamente participaram. A todos peço a esmola das suas orações 

pela Igreja, pelo Santo Padre, pelo Senhor Patriarca e pelo Bispo Prelado do Opus Dei 

que, na proximidade de mais um aniversário da passagem do nosso santo fundador para 

a casa do Céu, nos convida a recorrer com fé à sua poderosa intercessão «para que, 

seguindo fielmente o seu exemplo e os seus ensinamentos, também nós saibamos 

conformar as nossas vidas com a vida de Cristo, até sermos uma só coisa com Ele»13. 

Que o Senhor abençoe este seu apostolado e faça que todos os fiéis da prelatura sejam 

dignos filhos de São Josemaria! 

                                                            
12 Josemaria Escrivá, Amar o mundo apaixonadamente, cit., pág. 183, nº118. 

13 D. Javier Echevarría, Carta de Família, 1-VI-2010, pág. 4. 



Por intercessão e exemplo do santo fundador desta Obra de Deus na sua Igreja, 

peçamos pois a Deus Pai, por seu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, e na comunhão do 

Espírito Santo, que saibamos converter todos os momentos e circunstâncias da nossa 

vida em ocasião de amar a Deus «e de servir, com alegria e simplicidade, a Igreja, o 

Romano Pontífice e todas as almas, iluminando os caminhos da terra com a luz da fé e 

do amor»14. Que São José, nosso Pai e Senhor, nos proteja e defenda e Nossa Senhora, 

Mãe de Deus, Rainha de Portugal e nossa Mãe, nos abençoe! 

 

P. Gonçalo Portocarrero de Almada    

                                                            
14 Oração para a devoção a São Josemaria Escrivá, Fundador do Opus Dei. 


