
Álvaro del Portillo
Beatificação de

em fotos



Em 27 de setembro de 2014, em Madri, foi bea-
tificado Dom Álvaro del Portillo, bispo, prelado 
do Opus Dei. Para aqueles que participaram 
da cerimônia ou a seguiram através dos meios 
de comunicação, as recordações pessoais desse 
acontecimento ficarão associadas à liturgia cui-
dada, aos cantos e à multidão heterogênea que se 
reuniu em Valdebebas.

Este livro fotográfico deseja ser uma ajuda para 
conservar vivas essas lembranças e mais uma 
mostra do agradecimento devido a Deus pelo 
dom que concedeu à Igreja com esta beatifi-
cação.

As fotografias – pinturas instantâneas da realida-
de – foram reunidas em três capítulos. O primei-
ro e mais amplo, se dedica ao dia 27 de setembro. 

O segundo dá uma ideia resumida do caminho 
até esta beatificação: começa com referências da 
vida do novo bem-aventurado e conclui – após 
repassar as fases da causa de beatificação – com 
os preparativos imediatos para esta grande fes-
ta. O terceiro capítulo recolhe cenas dos dias de 
ação de graças em Madri e Roma respectiva-
mente. Em um quarto capítulo se reuniram as 
principais homilias e mensagens da beatificação.

Junto com o Papa Francisco pedimos ao Senhor 
que “o exemplar testemunho cristão e sacerdo-
tal do bem-aventurado Álvaro del Portillo possa 
suscitar muitos desejos de unir-se mais a Jesus e 
ao Evangelho”. 

APRESENTAÇÃO



SUMÁRIO

O cAmiNhO ATé A bEATificAÇÃO

DiAS DE AÇÃO DE gRAÇAS: mADRi E ROmA

Foto capa:
17 cardeais e 170 bispos participaram da cerimônia. No 
fundo do presbitério lia-se o lema episcopal do novo bem-
aventurado: “Regnare christum volumus!”.
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A las 12:24



A cerimônia foi celebrada em Valdebebas, uma zona periférica de madri.

AFB



1700 ônibus estacionaram nas ruas adjacentes.

AFB



Os primeiros participantes chegaram antes do amanhecer.

AFB



AFB

A cerimônia teve participantes vindos dos 5 continentes.



AFB

muitas famílias também foram a Valdebebas.



AFB



AFB

Os mais jovens não conheceram pessoalmente Álvaro del Portillo, mas contam com ele como um modelo próximo de santidade



AFB



José ignacio – do chile – viajou a madri com a sua família para agradecer ao novo bem-aventurado a sua cura em 
2003. foi o milagre que abriu o caminho à beatificação.

SGB



AFB

Tudo está pronto.



– No começo da cerimônia, Dom fernando Ocáriz leu a carta enviada pelo Papa francisco ao Prelado do Opus Dei: 
“Eu também desejo unir-me à vossa alegria e dar graças a Deus”.

MCC

Al comienzo



Papa francisco: o bem-aventurado Álvaro “percorreu muitos países fomentando 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”.

GSH



O postulador lê um resumo biográfico de Álvaro del Portillo.

MCC



muitos dos assistentes seguiram os detalhes do ato por um dos de 26 telões gigantes.

PT



Às 12h24, o delegado do Papa francisco, o cardeal Angelo Amato pronunciou em latim a fórmula da beatificação.

MCC



A partir deste momento, Álvaro del Portillo já é bem-aventurado.

ESV/FSG



um longo aplauso marcou o momento em que se descobriu a imagem do bem-aventurado Álvaro.

PPT



O cardeal Amato entrega a D. Javier Echevarría, prelado do Opus Dei, a carta apostólica da beatificação.

MCC



José ignacio ureta e seus pais levam a relíquia do novo bem-aventurado.

AFB



Susana e Javier (pais de José ignacio) depositam o relicário num suporte situado no presbitério.

MCC



O cardeal Amato incensa a relíquia.

GM



O relicário continha um pedaço de gaze com gotas do sangue de Álvaro del Portillo.

GM



A Orquestra e coro JmJ entoam o “christus vincit”.

AFB



AFB

Kika e luis, pais de 13 filhos, cantaram na beatificação de São Josemaria. Nesta ocasião se uniram aos cantos em 
seu lugar no setor A-2.



Esquerda: trecho final da avenida central. Direita: uma perspectiva do lado oposto, com o presbitério ao fundo. 
habilitaram-se 195.000 metros quadrados formando um espaço de dois quilômetros em forma de l.

AFB



AFB



Os participantes seguem a cerimônia com o folheto com as orações da missa preparado para a ocasião, disponível 
impresso e em diferentes formatos digitais.

ESV



MIM



ciça, michele e mazé do brasil, acompanham a cerimônia do setor A.

MIM



homilia do cardeal Amato: “Álvaro del Portillo tinha uma riqueza espiritual excepcional”. 

JMS

El cardenal



“O bem-aventurado Álvaro del Portillo convida-nos a sermos santos como ele, vivendo uma santidade amável, misericordiosa, afável, mansa e humilde”.

ESV



A tradução ao inglês, francês, italiano e alemão foi transmitida por rádio.

ESV



80 confessionários, já utilizados na Jornada mundial da Juventude celebrada em madri (2011) foram disponibilizados para a ocasião.

ESV



A oração dos fiéis teve como intenções a igreja, o Papa, as famílias, a paz no mundo, os pobres e os que sofrem.

ESV



AFB

Várias famílias levam as oferendas ao altar e cumprimentam o delegado pontifício.



SGB

muitas pessoas vieram do continente africano.



 O coro canta “Dulce madre”, obra composta para este dia com o texto de uma oração mexicana que o bem-aventu-
rado Álvaro aprendeu dos lábios da sua mãe, natural do méxico.

AFB



AFB



O silêncio acompanhou os momentos centrais da Santa missa.

AFB



AFB



imagem do setor i durante a consagração, a mais de um quilometro de distância do altar.

AFB



Nas primeiras filas encontravam-se mais de 200 pessoas com algum tipo de deficiência e representantes das 
numerosas iniciativas sociais promovidas pelo novo bem-aventurado, especialmente na África e América latina.

PPT



Vista do setor E até o fim do recinto.

ESV



JMS

1.200 sacerdotes distribuíram a comunhão. uma guarda-sol anunciava a presença de Jesus Sacramentado.



ESV

Ao longo do recinto de Valdebebas situaram-se 13 capelas eucarísticas, que fizeram possível uma distribuição da 
comunhão organizada.



Em uma das capelas eucarísticas, um sacerdote faz genuflexão diante de Jesus Sacramentado.

AFB



SGB



Em suas palavras de agradecimento o Prelado do Opus Dei referiu-se à  “alegria de São Josemaria Escrivá, ao ver que 
este seu filho fidelíssimo foi proposto como intercessor e exemplo a todos os fiéis”.

ESV

En sus palabras



Prelado do Opus Dei: “um agradecimento particular para os profissionais dos meios de comunicação, que tornaram 
possível que tantas pessoas em todo o mundo tenham podido participar nos seus países nesta cerimônia”.

AFB



cardeal Antonio maría Rouco: “como igreja diocesana sentimos orgulho da sua ajuda fiel do bem-aventurado Álvaro a São 
Josemaria na difusão da mensagem do Opus Dei por todo o mundo e da sua contribuição para o concílio Vaticano ii”.

AFB

Cardenal Antonio



A cerimônia terminou às 14h20. milhares de pessoas puderam acompanhá-la pela televisão, rádio e internet.

ESV



Os paramentos sagrados serão enviados a igrejas jovens e países com dificuldades especiais como iraque, uganda, 
filipinas e israel. foram confeccionados por cerca de 600 voluntários. Também colaboraram alguns conventos de 
clausura.

MCC



O cardeal Amato entreteve-se com os fiéis das primeiras fileiras.

ESV



máxima cora veio da bolívia até madri.

MCC



JLR

Se está conectado a internet clique na imagem. uma nova aba irá se abrir na qual pode dar zoom nos participantes 
e navegar na fotografia.

http://www.gigapan.com/gigapans/03c7996da1952384c823b0e9501f75d4
http://www.gigapan.com/gigapans/03c7996da1952384c823b0e9501f75d4


Em Valdebebas reinava um ambiente familiar e alegre.



PPT



AFB



cerca de 3.500 voluntários prestaram sua ajuda aos assistentes atendendo especialmente as pessoas mais velhas, 
doentes e com alguma deficiência.

AFB



As amigas de beatriz usaram garrafas de água consumidas durante a cerimônia para prestar uma homenagem ao novo bem-aventurado.

BTH



o caminho até 
a beatificação
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Doce

GM



A igreja estabeleceu que a festa do bem-aventurado Álvaro seja celebrada no dia 12 de maio, aniversário da sua primeira 
comunhão. Em um 12 de maio disse: “levo 62 ou 63 anos comungando diariamente e é como uma carícia de Deus”.

AFB



Os dois processos diocesanos da causa de beatificação e canonização foram encerrados em 2008: o do vicariato de 
Roma, no dia 26 de junho, e o da Prelazia do Opus Dei, no dia 7 de agosto. Em 28 de junho de 2012 bento XVi dispôs 
que promulgasse o decreto das virtudes heroicas de Dom Álvaro del Portillo.

AFB



Em 5 de julho de 2013, o Papa francisco reconheceu como milagrosa a recuperação de José ignacio ureta Wilson, 
após uma parada cardíaca de mais de 30 minutos. Abria-se assim o caminho da beatificação.

AFB



com ocasião do centenário do nascimento de Álvaro del Portillo (11 de março de 2014) organizaram-se atividades 
em todo o mundo. A primeira foi um congresso internacional na universidade Pontifícia da Santa cruz (Roma).

GP



A Escola de Engenharia civil da universidade Politécnica de madri organizou, durante o centenário, várias jornadas e 
exposições. Na imagem, francisco Javier martín carrasco, diretor da instituição em que Álvaro del Portillo estudou.

SGB



A Associação harambee África internacional apresentou uma exposição em Roma sobre Álvaro del Portillo e África. 
Posteriormente, pôde ser vista em outros países. 

GP



um santo em dados: exposição para conhecer melhor Álvaro del Portillo. Percorreu várias cidades de diversos países. 
Esteve aberta do dia 11 ao 28 de setembro no centro de Turismo da Praça colombo (madri).

SGB



No dia 5 de setembro realizou-se um karaokê solidário em madri em benefício dos 4 projetos que a Associação 
harambee financiará com os donativos dos assistentes à beatificação.

SGB



centenas de crianças cantaram com o Rei leão durante o evento promovido pelo harambee nos 
cinemas callao da capital espanhola.

SGB



A coleta da beatificação se destinará a projetos sanitários e educativos no congo, costa do marfim e Nigéria.

AFB



Operação Quilo. foram recolhidos centenas de quilos de alimentos para pessoas necessitadas.

AFB



Representantes de iniciativas sociais, sanitárias e educativas impulsionadas por Álvaro del Portillo se reuniram 
em madri dias antes da beatificação na conferência “40 iniciativas contra a pobreza”.

IMS



Em muitos lugares de madri foram organizadas adorações eucarísticas de preparação. uma delas ocorreu na 
igreja de Santa isabel, onde São Josemaria celebrou a Santa missa centenas vezes.

IMS



Do mundo inteiro a Valdebebas: aeroporto de madri.

IMS



Recém-aterrissados em barajas, de guatemala.

IMS



Para seguir os passos de Dom Álvaro por sua cidade natal, editou-se um mapa de madri.



Último ensaio da Orquestra e coro JmJ.
SGB



foram reutilizados elementos construtivos de outros eventos. Por exemplo, o altar, o ambão e a sede foram utilizados 
na cerimônia de beatificação dos 522 mártires do século XX, celebrada em Tarragona em outubro de 2013.

AFB



mais de 50 emissoras internacionais retransmitiram a cerimônia.

AFB



dias de ação de graças: 
madri e roma

El 29

FJB
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SGB

28 de setembro, amanhece em Valdebebas.



missa de ação de graças: uns chegaram a pé e outros nos transportes que partiam das estações de metrô mais 
próximas.

AFB



Procissão de entrada. As 15.000 flores que adornam as imediações do altar foram doadas pela Associação la Veguilla, 
que dá trabalho em suas estufas para mais de 100 pessoas com deficiência.

JMS



O celebrante principal foi Dom Javier Echevarría, Prelado do Opus Dei e sucessor do bem-aventurado Álvaro.
FSG



A chuva marcou presença, mas suavemente e intermitente.
MCC



D. Echevarría: “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”, essa “escola do Evangelho”, que é a família”.

JMS

En la homilia



D. Echevarría às famílias: “coragem! O seu trabalho de testemunho e de evangelização é necessário para o mundo”.

SGB



francisco Ponz conheceu o bem-aventurado Álvaro em 1939: “Quando conversávamos com ele, nos escutava como se 
não tivesse outra coisa para fazer, com uma atitude amável, acolhedora, infundindo-nos confiança, segurança e paz”.

SGB



A oração dos fiéis apresentou petições pela igreja e pelo mundo em diversos idiomas.
JMS



maría leonor, de Portugal, e Regina, do méxico, escolheram um bom dia para sua primeira comunhão.
MCC



SGB



SGB



A madre maría de Jesús Velarde, fundadora das filhas de Santa maria do coração de Jesus, cumprimenta D. Javier 
Echevarría.

MCC



miguel Ángel, com síndrome de Down, também quis cumprimentar o Prelado ao terminar a cerimônia.
MCC



Os eventos dos dias 27 e 28 foram possíveis graças à colaboração de numerosos profissionais do serviço e ordem 
públicas.



Roma, 29 de setembro: translado dos restos mortais do bem-aventurado Álvaro da cripta da igreja de Santa maria da 
Paz até a basílica de Santo Eugênio.

AGC



Na entrada da basílica, Dom Javier Echevarría incensa o caixão que foi coberto com um tecido vermelho e flores.

JMS



Procissão através do corredor central da basílica.

AFB



AFB



“Penso que todos gostariam de ter carregado o féretro, para agradecer ao bem-aventurado Álvaro a sua vida de 
entrega e serviço à igreja”.

IMS

Pienso que todos



O Prelado do Opus Dei dá a bênção com uma relíquia do novo bem-aventurado.

JMS



Depois da cerimônia, o caixão foi colocado numa urna diante do presbitério.
JMS



Durante quatro dias na basílica de Santo Eugênio, manteve-se um fluxo organizado de pessoas para estar e rezar perto 
do corpo do bem-aventurado Álvaro.

IMS



30 de setembro, pela manhã. Aproximadamente 7.500 pessoas participaram na missa de ação de graças celebrada 
na basílica de São João de latrão.

JMS



cardeal Agostino Vallini, vigário do Santo Padre para a diocese de Roma:  “O bem-aventurado Álvaro del Portillo viveu 
com a certeza de que Deus não nos abandona e que busca sempre os seus filhos, especialmente os que se perderam.”

FCS

Agostino



No dia 30 de setembro pela tarde, cerca de 2.500 pessoas participaram de outra missa de ação de graças na basílica 
de Santa maria maior.

IMS



cardeal Santos Abril: “O novo bem-aventurado soube encarnar a bondade de Deus”.

FCS

Cardenal Santos



O Prelado do Opus Dei, Dom Javier Echevarría, durante uma das missas de ação de graças.

IMS



muitos aproveitaram para tirar uma foto junto da imagem do bem-aventurado Álvaro.
IMS



1 de outubro: esperando o Papa francisco na Praça de São Pedro.
FCS



Os assistentes presenciaram o carinho e a simpatia do Papa francisco.

JMS



O Papa francisco animou a acudir ao novo bem-aventurado, “para que sua intercessão e seu exemplo vos ajudem a 
responder com generosidade ao chamado de Deus à santidade e ao apostolado”.

FCS

El Papa Francisco



O Papa francisco cumprimenta Dom Javier Echevarría.

JMS



José ignacio ureta, curado milagrosamente por intercessão do bem-aventurado Álvaro, também pôde cumprimentar o Papa 
francisco juntamente com a sua família e de entregar-lhe uma lista de petições de oração de seus amigos e parentes.

JMS



O guarda suíço quer saber mais sobre o bem-aventurado Álvaro.

AFB



Jovens australianas no fim da audiência.
FCS



Ao longo destes dias também se teve oportunidade de rezar ante São Josemaria na igreja prelatícia de Santa 
maria da Paz.

FCS



Durante a manhã de 2 de outubro, milhares de pessoas quiseram despedir-se do bem-aventurado Álvaro na 
basílica de Santo Eugênio antes de voltar aos seus países de origem.

JMS



Ali também esteve José ignacio.

JMS



2 de outubro à tarde. Translado da basílica de Santo Eugênio até a cripta da igreja de Santa maria da Paz.

AFB



Pouco depois das seis da tarde o caixão empreende seu caminho pela Viale bruno buozzi, onde se encontra Santa 
maria da Paz.

AFB



Alguns fiéis acompanharam de perto o translado do caixão.

AGC



AFB

A igreja prelatícia, antes de começar a última cerimônia.



AFB

Entrada do caixão em Santa maria da Paz.



O Prelado do Opus Dei incensa os restos do novo bem-aventurado. Em seguida, de um ambão, dirigiu umas 
palavras aos presentes.

FCS

INCENSANDO



D. Echevarría: “Obrigado queridíssimo Álvaro! Obrigado queridíssimo bem-aventurado!”.

AFB



O caixão do bem-aventurado Álvaro diante da urna de São Josemaria.

FCS



bênção com a relíquia.

AFB



Oito sacerdotes carregaram o caixão e o transladaram a cripta de Santa maria da Paz.

AFB



Os fiéis que haviam se reunido na basílica de Santo Eugênio puderam seguir o sucedido em Santa maria da Paz 
através de telões.

AFB



O corpo do bem-aventurado Álvaro repousa de novo na cripta da igreja de Santa maria da Paz.

AFB



discUrsos e homiLÍas

DISCURSOS Y HOMILIAS
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Carta do PaPa FranCisCo a dom Javier 
eChevarría Pela beatiFiCação de Álvaro 
del Portillo

Querido irmão:

A beatificação do servo de Deus Álvaro del Portillo, fiel co-
laborador e primeiro sucessor de São Josemaria Escrivá à 
frente do Opus Dei, representa um momento de especial 
alegria para todos os fiéis dessa Prelazia, bem como para 
ti, que durante tanto tempo foste testemunha do seu amor 
a Deus e aos demais, da sua fidelidade à Igreja e à sua vo-
cação. Eu também desejo unir-me à vossa alegria e dar 
graças a Deus que embeleza o rosto da Igreja com a santi-
dade dos seus filhos.

A sua beatificação terá lugar em Madri, cidade em que nas-
ceu e na qual transcorreu sua infância e juventude, com 
uma existência forjada 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 tan-

tas pessoas necessitadas. E nessa cidade teve lugar sobretu-
do o acontecimento que selou definitivamente o rumo da 
sua vida: o encontro com São Josemaria Escrivá, de quem 
aprendeu a enamorar-se cada dia mais de Cristo. Sim, ena-
morar-se de Cristo. Este é o caminho de santidade que todo 
cristão deve percorrer: deixar-se amar pelo Senhor, abrir o 
coração ao seu amor e permitir que seja Ele quem dirija a 
nossa vida.

Gosto de recordar a jaculatória que o servo de Deus cos-
tumava repetir com frequência, especialmente nas come-
morações e nos aniversários pessoais: “obrigado, perdão, 
ajuda-me mais!”. São palavras que nos aproximam da reali-
dade da sua vida interior e do seu trato com o Senhor, e que 
também podem ajudar-nos a nós a dar um novo impulso à 
nossa própria vida cristã.

Em primeiro lugar, obrigado. É a reação imediata e espon-
tânea que a alma sente perante a bondade de Deus. Não po-
deria ser de outro modo pois Ele sempre nos precede. Por 
muito que nos esforcemos, seu amor chega sempre antes, 



nos toca e acaricia primeiro, nos antecede 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 se-
gui-lo com maior entrega e generosidade, e de viver uma 
vida de humilde serviço aos demais. Destacava-se especial-
mente o seu amor à Igreja, esposa de Cristo, à qual serviu 
com um coração despojado de interesses mundanos, longe 
da discórdia, acolhedor para com todos e buscando sem-
pre o lado positivo nos demais, o que une, o que constrói. 
Nunca uma queixa ou crítica, nem sequer nos momentos 
especialmente difíceis, quando, como aprendeu de São Jo-
semaria, respondia 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 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 hu-
milha, nem nos afunda 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 de-
dicou muitas energias pessoais para animar as pessoas com 
quem se relacionava a se aproximarem 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 abandona nunca, 
sempre está ao nosso lado, caminha conosco e cada dia es-
pera de nós um novo amor. A sua graça não nos faltará, e 
com a sua ajuda podemos levar o seu nome ao mundo in-
teiro. No coração do novo beato pulsava o afã de levar a Boa 
Nova a todos os corações. Por isso percorreu muitos paí-
ses fomentando projetos de evangelização, sem reparar 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 a Cristo é 



amá-los, porque Cristo já os ama antes. É preciso 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 recebemos 
para doar e compartilhar com os demais.

Obrigado, perdão, ajuda-me! Nessas palavras expressa-se a 
tensão de uma existência 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 misericórdia do Senhor e 
quer que todos os homens, seus irmãos, também a experi-
mentem.

Querido irmão, o beato Álvaro del Portillo envia-nos uma 
mensagem muito clara, diz-nos que confiemos no Senhor, 
que Ele é nosso irmão, nosso amigo que nunca nos decep-
ciona e que sempre está ao nosso lado. Anima-nos a não 
termos medo de ir contra a corrente e de sofrer por anun-
ciar ao Evangelho. Além disso, nos ensina que na simplici-
dade e cotidianidade da nossa vida podemos encontrar um 

caminho seguro de santidade.

Peço, por favor, a todos os fiéis da Prelazia, sacerdotes e lei-
gos, bem como a todos os que participam das suas ativida-
des, que rezem por mim, ao mesmo tempo que lhes envio a 
Benção Apostólica.

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

Fraternalmente,



homilia do Cardeal angelo amato na 
Cerimônia de beatiFiCação - madri, 27 de 
setembro de 2014

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

O novo Bem-aventurado foi chamado desde jovem a seguir 
Cristo, para tornar-se depois um diligente ministro da Igreja e 
proclamar em todo o mundo a gloriosa riqueza do seu mistério 
salvifico: «É ele que nós anunciamos, instruindo cada um, en-
sinando cada um com sabedoria, a fim de podermos apresentar 
cada um perfeito em Cristo. Para isso, eu me afadigo e luto, na 
medida em que atua em mim a sua força[3]» . E realizou este 
anúncio de Cristo Salvador com absoluta fidelidade à cruz e, 
ao mesmo tempo, com uma alegria evangélica exemplar nas 
dificuldades. Por isso, a Liturgia aplica-lhe hoje as palavras do 

Apóstolo: «Alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado 
por vós, e completo, na minha carne, o que falta às tribulações 
de Cristo em favor do seu Corpo que é a Igreja[4]» .

A serena felicidade diante da dor e do sofrimento é uma carac-
terística dos Santos. Além disso, as bem-aventuranças – tam-
bém aquelas mais árduas, como as perseguições – não são mais 
que um hino à alegria.

2. São muitas as virtudes – como a fé, a esperança e a caridade – 
que o Bem-aventurado Álvaro viveu de modo heroico. Praticou 
esses hábitos virtuosos à luz das bem-aventuranças da mansi-
dão, da misericórdia, da pureza de coração. Os testemunhos 
são unânimes. Além de destacar-se pela total sintonia espiri-
tual e apostólica com o santo Fundador, distinguiu-se também 
como uma figura de grande humanidade.

As testemunhas afirmam que, desde criança, Álvaro era «um 
menino de caráter muito alegre e muito estudioso, que nunca 
deu problemas»; «era carinhoso, simples, alegre, responsável, 
bom...[5]» .

AMATO



Herdou da sua mãe, dona Clementina, uma serenidade prover-
bial, a delicadeza, o sorriso, a compreensão, o falar bem dos ou-
tros e a ponderação ao julgar. Era um autêntico cavalheiro. Não 
era loquaz. Sua formação como engenheiro conferiu-lhe rigor 
mental, concisão e precisão para ir imediatamente ao núcleo 
dos problemas e resolvê-los. Inspirava respeito e admiração.

3. Sua delicadeza no relacionamento estava unida a uma ri-
queza espiritual excepcional, na qual se destacava a graça da 
unidade entre a vida interior e o afã apostólico infatigável. O 
escritor Salvador Bernal afirma que transformou em poesia a 
prosa humilde do trabalho diário.

Era um exemplo vivo de fidelidade ao Evangelho, à Igreja, ao 
Magistério do Papa. Sempre que acudia à basílica de São Pe-
dro em Roma, costumava recitar o Credo diante do túmulo do 
Apóstolo e uma Salve-Rainha diante da imagem de Santa Ma-
ria, Mater Ecclesiae.

Fugia de todo personalismo, porque transmitia a verdade do 
Evangelho e a integridade da tradição, não as suas próprias opi-
niões. A piedade eucarística, a devoção mariana e a veneração 

pelos Santos nutriam a sua vida espiritual. Mantinha viva a 
presença de Deus com frequentes jaculatórias e orações vocais. 
Entre as mais habituais estavam: Cor Iesu Sacratissimum et Mi-
sericors, dona nobis pacem!, e Cor Mariae Dulcissimum, iter 
para tutum!; assim como a invocação mariana: Santa Maria, 
Esperança nossa, Escrava do Senhor, Sede da Sabedoria.

4. Um momento decisivo da sua vida foi a chamada ao Opus 
Dei. Aos 21 anos, em 1935, depois de encontrar São Josemaria 
Escrivá de Balaguer – que então era um jovem sacerdote de 
33 anos –, respondeu generosamente à chamada do Senhor à 
santidade e ao apostolado.

Tinha um profundo sentido de comunhão filial, afetiva e efeti-
va com o Santo Padre. Acolhia o seu magistério com gratidão 
e o dava a conhecer a todos os fiéis do Opus Dei. Nos últimos 
anos da sua vida, beijava frequentemente o anel de Prelado que 
lhe tinha presenteado o Papa, para reafirmar a sua plena adesão 
aos desejos do Romano Pontífice. Particularmente, apoiava as 
suas petições de oração e jejum pela paz, pela unidade dos cris-
tãos e pela evangelização da Europa.



Destacava-se pela prudência e retidão ao avaliar os aconte-
cimentos e as pessoas; pela justiça para respeitar a honra e a 
liberdade dos outros; pela fortaleza para resistir às contrarieda-
des físicas ou morais; pela temperança, vivida como sobrieda-
de, mortificação interior e exterior. O Bem-aventurado Álvaro 
transmitia o bom odor de Cristo – bonus odor Christi[6]– , que 
é o aroma da autêntica santidade.

5. No entanto, há uma virtude que Monsenhor Álvaro del 
Portillo viveu de modo especialmente extra-ordinário, consi-
derando-a um instrumento indispensável para a santidade e 
o apostolado: a virtude da humildade, que é imitação e iden-
tificação com Cristo, manso e humilde de coração[7]. Amava 
a vida oculta de Jesus e não desprezava os gestos simples de 
devoção popular, como, por exemplo, subir de joelhos a Scala 
Santa em Roma. A um fiel da Prelazia, que tinha visitado esse 
mesmo lugar, mas que tinha subido a pé a Scala Santa, porque 
– assim o comentou – se considerava um cristão maduro e bem 
formado, o Bem-aventurado Álvaro respondeu-lhe com um 
sorriso, e acrescentou que ele a tinha subido de joelhos, ainda 
que o ambiente estivesse cheio de pessoas e com pouca venti-
lação[8]. Foi uma grande lição de simplicidade e de piedade.

Monsenhor del Portillo estava, de fato, “contagiado” pelo es-
pírito de Nosso Senhor Jesus Cristo, que não veio para ser 
servido, mas para servir[9]. Por isso, rezava e meditava com 
frequência o hino eucarístico Adoro Te devote, latens deitas. 
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[10]» . E frequentemente recitava uma jaculatória comum 
entre os fiéis da Obra: «Cor contritum et humiliatum, Deus, 
non despicies[11]» ; não desprezarás, ó Deus, um coração con-
trito e humilhado.

Para ele, como para Santo Agostinho, a humildade era o lar da 
caridade[12]. Repetia um conselho que o Fundador do Opus 
Dei costumava dar, citando umas palavras de São José de Cala-
sanz: «Se queres ser santo, sê humilde; se queres ser mais santo, 
sê mais humilde; se queres ser muito santo, sê muito humil-
de[13]» . Tampouco esquecia que um burro foi o trono de Jes-
us ao entrar em Jerusalém. Os seus companheiros de estudos, 
além de destacar a sua extraordinária inteligência, recordam a 
sua simplicidade, a inocência serena 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[14]” .

A sua humildade não era áspera, chamativa, exasperada; mas 
carinhosa, alegre. Sua alegria nascia da convicção do seu escas-
so valor pessoal. No início de 1994, o último ano da sua vida na 
terra, em uma reunião 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 humildade do 
Senhor, da Santíssima Virgem e de São José. Vamos aprender. 
Vamos lutar contra o próprio eu, que está constantemente le-
vantando-se como uma víbora, para morder. Mas estamos se-
guros se estamos perto de Jesus, que é da linhagem de Maria, e 
é quem esmagará a cabeça da serpente[15]» .

Para Dom Álvaro, a humildade era «a chave que abre a por-
ta para entrar na casa da santidade», enquanto que a soberba 
constituía o maior obstáculo para ver e amar a Deus. Dizia: «a 
humildade arranca de nós a máscara de papelão, ridícula, que 
levam as pessoas presunçosas, confiadas em si mesmas[16]» . 
A humildade é o reconhecimento das nossas limitações, mas 

também da nossa dignidade de filhos de Deus. O melhor elo-
gio da sua humildade foi expressado por uma mulher do Opus 
Dei, depois do faleci-mento do Fundador: «quem morreu foi 
Dom Álvaro, porque o nosso Padre continua vivo no seu su-
cessor[17]» .

Um cardeal testemunha que, quando leu sobre a humildade 
na Regra de São Bento ou nos Exercícios Espirituais de Santo 
Inácio de Loyola, 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 
possível viver a humildade de uma maneira total.

6. Podem-se aplicar ao Bem-aventurado as palavras que o Car-
deal Ratzinger pronunciou em 2002, por ocasião da canoni-
zação 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 uma pessoa le-
vou a cabo grandes coisas por si mesmo, mas que na sua vida 
aparecem realidades que não foram realizadas por ele, porque 
ele se mostrou transparente e disponível para que Deus atuasse 
[...]. Isso é a santidade[18]» .



Esta é a mensagem que nos entrega hoje o Bem-aventurado Ál-
varo del Portillo, «pastor segundo o coração de Jesus, zeloso 
ministro da Igreja[19]» . Convida-nos a sermos santos como 
ele, vivendo uma santidade amável, misericordiosa, afável, 
mansa e humilde.

A Igreja e o mundo necessitam do grande espetáculo da san-
tidade, 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 Santos, nos ajude 
e nos proteja.

Bem-aventurado Álvaro del Portillo, rogai por nós.
Amém.

[1]Francisco, Breve Apostólico de Beatificação do Venerável Servo de Deus Álvaro del 
Portillo, Bispo, Prelado do Opus Dei, 27-IX-2014.
[2] Cf. Ez 34, 11-16; Jn 10,11-16.
[3] Col 1, 28-29.
[4] Ibid., 24.
[5] Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis, 2010, vol. I, p. 27.
[6] 2 Cor 2,15.
[7] Mt 11, 29.
[8] Cf. Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis, 2010, vol. I, p. 662.
[9]Mt 20, 28; Mc 10, 45.
[10] Miguel de Cervantes, Novelas Exemplares: “A conversa dos cachorros”. Cf. Positio 
super vita, virtutibus et fama sanctitatis, 2010, vol. I, p. 663.
[11]Sal 51 [50], 19.
[12] Santo Agostinho, De sancta virginitate, 51.
[13]São Josemaria Escrivá, palavras recolhidas em A. Vázquez de Prada, El Fundador 
del Opus Dei, vol. I, Rialp, Madrid 1997, p. 18.
[14] Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis, 2010, vol. I, p. 668.
[15]Ibid., p. 675.
[16]Ibid.
[17]Ibid., p. 705.
[18]Ibid., p. 908.
[19]Francisco, Breve Apostólico de Beatificação do Venerável Servo de Deus Álvaro del 
Portillo, Bispo, Prelado do Opus Dei, 27-IX-2014.
Nota: nas citações dos textos litúrgicos seguiu-se a tradução oficial da Conferência 
Episcopal Brasileira.



Palavras de agradeCimento de dom Javier 
eChevarría ao terminar a Cerimônia de 
beatiFiCação
madri, 27 de setembro de 2014

Ao acabar esta solene celebração, desejo manifestar o meu 
mais profundo agradecimento à Santíssima Trindade pelo 
dom que hoje fez a toda a Igreja. A elevação aos altares de D. 
Álvaro del Portillo, sucessor de S. Josemaria Escrivá, recor-
da-nos de novo ao chamamento universal à santidade, pro-
clamado com grande força pelo Concílio Vaticano II. A tra-
jetória terrena do bem-aventurado Álvaro mostra-nos que o 
cumprimento cabal dos próprios deveres marca o caminho 
da santificação pessoal, que conduz à plena união com Deus, 
a que todos devemos aspirar.

Dou graças também à Santíssima Virgem, através de cuja 
mediação materna chegam a nós todos 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 nosso caminho de santificação. Suplicamos-lhe 

de modo particular pelas irmãs e irmãos nossos que, em di-
versas partes do mundo, sofrem perseguição e inclusive 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 
profunda gratidão dirijo-me ao Cardeal Ângelo Amato, 
Prefeito da Congregação para a Causa dos Santos, que, em 
nome do Papa, com tanta dignidade e afeto procedeu à bea-
tificação. Peço a todos que este agradecimento se manifeste 
numa oração diária, constante, esforçada, pela Pessoa e as 
intenções do Romano Pontífice, pelos Bispos e sacerdotes. 
Tenhamos muito presente a iminente Assembleia do Sínodo 
dos Bispos. Supliquemos ao Espírito Santo que ilumine os 
Padres sinodais nas suas reflexões, para bem da Igreja e das 
almas.

Considero-me devedor de um especial agradecimento a 
Bento XVI, que abriu o caminho desta beatificação com o 
reconhecimento das virtudes heróicas de D. Álvaro; também 

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO  DE



ao Cardeal Antonio María Rouco, Arcebispo de Madri, que 
com tanto empenho seguiu os trâmites da Causa ao longo 
destes anos. Agradeço, por fim a presença de tantos Cardeais, 
Bispos e sacerdotes. Para todos, a beatificação de D. Álvaro 
del Portillo tem um significado especial pela fidelidade com 
que viveu o seu serviço direto à Igreja, ao longo de muitos 
anos. Não esqueço, também, que é um dos colaboradores do 
Papa na Cúria Romana que, tendo participado ativamente 
no Concílio Vaticano II, foi declarado Bem-aventurado.

Imagino a alegria – parte da glória acidental – que terão 
no Céu os santos Pontífices João XXIII e João Paulo II, e o 
próximo bem-aventurado Paulo VI, a quem D. Álvaro serviu 
com fidelidade plena e tratou com afeto filial. E agrada-me 
muito sinceramente pensar de modo especial na alegria de 
São Josemaria Escrivá, ao ver que este seu filho fidelíssimo 
foi proposto como intercessor e exemplo a todos os fiéis.

Agradeço vivamente aos membros do coro e da orquestra, 
que nos ajudaram a viver mais a fundo a sagrada liturgia, e a 
todos os presentes: com as vossas respostas e vossos cânticos 

elevastes uma magnífica sinfonia ao Céu.

Nunca acabaria de manifestar a minha gratidão e quem de-
dicou horas e horas de trabalho alegre para preparar a cele-
bração. Um agradecimento particular para os profissionais 
dos meios de comunicação, que tornaram possível que tan-
tas pessoas em todo o mundo tenham podido participar nos 
seus países nesta cerimônia.

Agradecimentos também muito especiais aos que preparam 
– com a sua oração e o seu sacrifício – os abundantes frutos 
espirituais destes dias.

Concretamente aos doentes e aos que, por diversos moti-
vos, não puderam acompanhar-nos fisicamente. Contudo, 
espiritualmente, estiveram muito unidos a nós, com o ofe-
recimento das suas doenças ou das suas ocupações. A to-
dos, um muito obrigado! E que o exemplo e a intercessão do 
novo bem-aventurado nos animem a percorrer sem tréguas, 
cheios da alegria cristã, o caminho da santidade.



Palavras do Cardeal antonio maría 
rouCo ao terminar a Ceremônia da 
beatiFiCação 
madri, 27 de setembro de 2014

Na conclusão da cerimônia solene da beatificação, dou 
graças a Deus pelas muitas maravilhas que operou na pessoa 
do Bem-aventurado. Álvaro del Portillo e, através da sua fi-
delidade, na de tantas mulheres e homens de todo o mundo.

A minha gratidão estende-se a Sua Santidade o Papa Fran-
cisco que quis que esta beatificação se realizasse nesta que-
rida Arquidiocese de Madri, pois, atrevo-me a dizer, que o 
Bem-aventurado Álvaro del Portillo é particularmente nos-
so e do céu nos abençoa especialmente; e porque tinha estas 
raízes profundas foi e soube ser cidadão do mundo, desses 
cinco continentes por onde viajou, maravilhosamente repre-
sentado nesta assembleia em oração.

Nesta cidade o novo Bem-aventurado recebeu o Batismo e 
a Confirmação, fez a Primeira Comunhão e, graças também 

à educação recebida na família e no colégio, cresceu desde 
jovem o seu amor a Jesus Cristo. Estudou e licenciou-se em 
engenharia civil, ao mesmo tempo, evangelizando os mais 
pobres nos bairros pobres daquela cidade, capital de Es-
panha, que, num processo incessante de expansão urbana 
e demográfica, refletia os graves problemas sociais, huma-
nos e religiosos de uma época – a primeira metade do séc. 
XX – da história de Espanha e da Europa particularmente 
dramáticas.

Ainda em Madri, em plena juventude e depois de conhecer 
São Josemaria Escrivá, fundador do Opus Dei, o Bem-aven-
turado secundou com prontidão o chamamento de Deus 
para procurar a santidade no meio do mundo através da 
santificação do trabalho profissional e a dedicação ao apos-
tolado.

Também nesta cidade e nos anos convulsos da Guerra Civil 
teve oportunidade de dar testemunho do seu amor e fide-
lidade a Cristo, tanto no difícil e arriscado trabalho de ca-
tequese, como nos meses que passou na cadeia. Em 1944, 

ROUCO



o Bem-aventurado Álvaro del Portillo recebeu a ordenação 
como presbítero do meu predecessor D. Leopoldo Eijo y Ga-
ray.

A Igreja particular de Madri é sensível às necessidades da 
Igreja universal. Se bem que o Bem-aventurado Álvaro fosse 
para Roma em 1946, nem por isso deixamos de considerá-lo 
madrileno. Como igreja diocesana sentimos orgulho da sua 
ajuda fiel a São Josemaria na difusão da mensagem do Opus 
Dei por todo o mundo e da sua contribuição para o Con-
cílio Vaticano II. Do seu talento exemplar em suceder com 
humildade e fidelidade ao Fundador e do exercício do seu 
ministério episcopal em união com o sucessor de Pedro e 
com o colégio episcopal.

Esta cerimônia em que se reuniram pessoas do mundo intei-
ro recorda-me outra celebração festiva e universal, a Jorna-
da Mundial da Juventude em Madri, que trouxe uma chuva 
de graças para todos e particularmente para a nossa cidade. 
Naqueles dias de Agosto de 2012, presididos pelo Papa Ben-
to XVI estariam aqui muitos dos presentes, acompanhados 
também pelo coro que hoje atuou.

O rasto do novo Bem-aventurado está muito presente em 
Madri. Não só nem principalmente por razões históricas. 
Também pela influência da sua vida e escritos nos corações 
de tantos fiéis desta Arquidiocese. E pelo bem espiritual e so-
cial que realizam tantas iniciativas que lhe devem o primeiro 
impulso. Que a intercessão do Bem-aventurado Álvaro del 
Portillo continue a protegê-las!

Quero recordar o meu relacionamento pessoal com o 
Bem-aventurado Álvaro, por exemplo por ocasião do Sínodo 
dos Bispos de 1990, percebi quanto se destacava a sua bonda-
de, serenidade e bom humor “Na Comunhão da Igreja”: sim 
o Bem-aventurado Álvaro lembra-me o meu lema episcopal: 
“In Ecclesiam Communione”. Amava a Igreja e por isso era 
um homem de comunhão, de união, de amor.

Peço a Nossa Senhora da Almudena que também nós, como 
fiéis proclamadores do Evangelho, saibamos corresponder 
ao chamamento do Senhor para servir os homens e mulhe-
res do nosso tempo.



homilia de dom Javier eChevarría na santa 
missa de ação de graças Pela beatiFiCação 
de Álvaro del Portillo em valdebebas
madri, 28 de setembro de 2014

“Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu 
vos amei”: “ut diligátis ínvicem, sicut diléxi vos” (Jn 15, 12).

Estas palavras do Evangelho ressoam na minha alma, hoje, 
com uma nova alegria, considerando que a multidão presen-
te aqui ontem, em comunhão com o Papa Francisco e todos 
os que nos acompanhavam dos quatro pontos cardeais, não 
era exatamente uma multidão, mas uma reunião de família, 
unida pelo amor a Deus e pelo amor de uns pelos outros. 
Este mesmo amor também se torna mais forte hoje na Euca-
ristia, na Missa de ação de graças pela beatificação do nosso 
queridíssimo D. Álvaro, Bispo Prelado do Opus Dei.

1 O Senhor, ao instituir a Eucaristia, deu graças a Deus Pai 
pela sua eterna bondade, pela criação que saiu das suas 
mãos, pelo seu misterioso desígnio de salvação. Agradece-
mos esse amor infinito que se manifestou na cruz e se anteci-

pou no Cenáculo. E perguntamos ao Senhor como proceder 
para amar como Tu nos amaste? Para amar como amaste a 
Pedro e a João, a cada um de nós, e também a São Josemaria 
e ao Bem-aventurado Álvaro.

Olhando para a vida santa de D. Álvaro, descobrimos a mão 
de Deus, a graça do Espírito Santo, o dom de um amor que 
nos transforma. E incorporamos na nossa alma essa a oração 
de São Josemaria tantas vezes repetida pelo novo Bem-aven-
turado, “Dá-me, Senhor, o amor com que queres que Te 
ame” [1], e assim saberei amar os outros com o Teu Amor, e 
com o meu pobre esforço. Os outros irão descobrir através 
da minha vida a bondade de Deus, como no caminhar diário 
de D. Álvaro: já neste amado Madri, era visível a misericór-
dia divina através da sua solidariedade para com os mais po-
bres e abandonados. A segunda leitura enche-nos de alegria, 
ao recordar-no a presença de Cristo em nós, que nos reveste 
“de sentimentos de misericórdia, de bondade, humildade, 
mansidão e paciência” (Col 3, 12).

Queridos irmãos e irmãs, vamos agradecer a Deus pedin-
do-Lhe mais amor. Na plenitude da juventude, quando tin-
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ha 25 anos, D. Álvaro foi “saxum” rocha, de São Josemaria. 
Com a sua humildade, ele escreveu um dia numa carta ao 
fundador do Opus Dei estas palavras. “Espero que, apesar 
de tudo, possa ter confiança naquele que, em vez de rocha é 
barro sem qualquer consistência. Mas o Senhor é tão bom!” 
[2]. Essa confiança na bondade divina pode empapar toda a 
nossa existência. “Louvarei o Vosso nome, Senhor pela Vos-
sa bondade e fidelidade”, rezámos no salmo (Sl 138 [137], 
2). E a nossa gratidão eleva-se à Santíssima Trindade por-
que permanece conosco, com a Sua Palavra, o próprio Jesus 
Cristo (cf. Col 3, 16) e com o Seu Espírito, que nos enche 
de alegria (cf. Jo 15, 11, Lucas 11, 13 ), permite-nos dirigir-
mo-nos a Deus dizendo, cheios de confiança, “Abba Pater”: 
“Pai! Papai”.

2 “A trindade da terra levar-nos-á à Trindade do Céu” [3], 
repetia D. Álvaro de acordo com a experiência e ensina-
mentos do fundador do Opus Dei. Jesus, Maria e José con-
duzem-nos ao Pai e ao Espírito Santo; na humanidade santa 
de Jesus descobrimos, indissoluvelmente unida, a divindade 
[4] .

A Sagrada Família! Nas palavras da primeira leitura, bendi-
zemos ao Senhor “que exaltou os nossos dias desde que nas-
cemos e nos tratou segundo a sua misericórdia” (Eclesiastes 
50, 22). O texto sagrado diz-nos que já antes do nascimento 
Deus nos amou. Vem à mente o poema que Virgílio dirigiu 
a uma criança recém-nascida “Incipe, parve puer, risu cog-
noscere matrem”(Virgílio, Écloga IV, 60),”A criança peque-
na, começa a reconhecer a mãe pelo seu sorriso”. A criança 
vai descobrindo o universo, na face da sua mãe, cheia de 
amor. Naquele 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 do Evangelho”[6] , que é a família, como disse Paulo 
VI, em Nazaré. A família, com o “profundo dinamismo inte-
rior do amor” [7] tem uma grande “fecundidade espiritual” 
[8], como ensinou São João Paulo II, a quem o Bem-aventu-
rado Álvaro esteve unido por uma amizade filial.

Agradecendo a D. Álvaro, agradecemos aos seus pais, que 



o acolheram e educaram, que prepararam nele um coração 
simples e generoso para receber o amor de Deus e responder 
ao seu chamamento. “Este é o Meu mandamento: amai-vos 
uns aos outros como Eu vos amei”; assim era D. Álvaro, um 
homem cujo sorriso louvava a Deus, que “faz grandes coi-
sas” (Eclesiastes 50, 22), e que contou com ele para servir a 
Igreja estendendo o Opus Dei, como filho fiel e sucessor de 
São Josemaria.

Rezamos para que haja muitas famílias que sejam “lares... 
luminosos e alegres... como foi o da Sagrada Família” [9], 
como dizia São Josemaria. A nossa gratidão eleva-se a Deus 
pelo dom da família, reflexo do eterno amor trinitário, lu-
gar onde cada um sabe que é amado por si mesmo, como é. 
Agora, agradecemos a todos os pais e mães que estão aqui 
reunidos, e a todos os que cuidam de crianças, de idosos, de 
doentes.

Famílias: o Senhor ama-vos, o Senhor está presente no vosso 
casamento, imagem do amor de Cristo pela Sua Igreja. Eu sei 
que muitos se dedicam generosamente a apoiar outros casais 
no seu caminho de fé, para ajudar muitos outros casais para 

ir para a frente num contexto social muitas vezes difícil e 
até mesmo hostil. Coragem! O seu trabalho de testemunho 
e de evangelização é necessário para o mundo. Lembrem-se 
que, como o amado Papa Bento XVI disse: “A fidelidade no 
tempo é o nome do amor” [10].

3 “Sejam agradecidos”, como São Paulo nos exorta (Col 3, 
15). O Bem-aventurado Álvaro, pensando no que devia a 
São Josemaria, afirmou que “a melhor mostra de agradeci-
mento consiste em fazer bom uso dos dons recebidos” [11] 
. Em sua pregação, em reuniões, em encontros pessoais, 
em todos os lugares, nunca deixou de falar de apostolado 
e de evangelização. Para permanecer no amor de Deus que 
recebemos, devemos compartilhá-lo com outras pessoas; 
a bondade de Deus tende a difundir-se. O Papa Francisco 
disse que “na oração, o Senhor nos faz sentir este amor, mas 
também através de tantos sinais que podemos ler na nossa 
vida, através de tantas pessoas que põe no nosso caminho. E 
a alegria do encontro com ele e da Sua chamada leva a não se 
fechar, mas a abrir-se; leva ao serviço na Igreja” [12].



“Não fostes vós que me escolhestes, eu é que vos escolhi” 
(Jo 15, 16). O Senhor, depois de insistir em que a iniciativa 
é sempre Sua, no primado do amor, envia-nos a difundir o 
Seu amor a todas as criaturas: “Eu vos designei para que va-
des e deis fruto, e o vosso fruto permaneça” (ibid .) “ Manete 
em dilectione mea”: “Permanecei no meu amor” (Jo 15, 9). 
Permanecer no Senhor: é necessário para dar frutos que, por 
sua vez, deite raízes profundas. Jesus acaba de dizer aos seus 
discípulos: “Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo 
não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na vi-
deira, assim também vós, se não permanecerdes em mim” 
(Jo 15, 4).

A multidão destes dias, os milhões de pessoas em todo o 
mundo, e muitos já esperando por nós no Céu, também 
atestam a fecundidade da vida de D. Álvaro. Peço-vos, ir-
mãos e irmãs, crescei no amor do Senhor na oração, na Mis-
sa e na Comunhão frequente, na confissão sacramental, para 
que, com a força do da predileção divina, saibais transmitir 
o que recebemos, e levá-lo a cabo através de um verdadeiro 
apostolado de amizade e confidência.

Na carta que me escreveu o querido Papa Francisco, por 
ocasião da beatificação de ontem, ele dizia-nos que “não 
podemos conservar a fé para nós mesmos, é um dom que 
recebemos para doar e compartilhar com os outros” [13]; e 
acrescentou que o Bem-aventurado Álvaro “encoraja-nos a 
não ter medo de ir contra a corrente e de sofrer por anunciar 
o Evangelho”, e também que “nos ensina, ainda, que na sim-
plicidade e cotidianidade da nossa vida podemos encontrar 
um caminho seguro de santidade” [14].

Neste caminho, com muitos anjos, a Mãe de Deus acompan-
ha-nos. Maria é Filha de Deus Pai, Mãe de Deus Filho, Es-
posa e Templo de Deus Espírito Santo. Ela é a Mãe de Deus 
e nossa Mãe, a Rainha da Família, a Rainha dos Apóstolos. 
Que Ela nos ajude, como fez com o Bem-aventurado Álvaro, 
a seguir o convite do Sucessor de Pedro: “Deixar-se amar 
pelo Senhor, abrir o coração para o Seu amor e deixar que 
seja Ele quem dirija a nossa vida” [15], como São Josema-
ria tantas vezes pediu a Nossa Senhora de Almudena muito 
querida e venerada nesta Arquidiocese. Assim seja.
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Palavras de dom Javier eChevarría na 
basíliCa de santo eugênio Pelo translado 
do CorPo do bem-aventurado Álvaro 
del Portillo Para a veneração dos Fiéis 
dePois de sua beatiFiCação
roma, 29 de setembro de 2014 (em espanhol)

Queridos hermanos y hermanas:

Como bien podéis imaginar, hoy pasan por mi mente mu-
chos recuerdos que me llevan a dar gracias a Dios por el sier-
vo bueno y fiel que fue el beato Álvaro del Portillo, obispo y 
prelado del Opus Dei.

Pienso que todos hubiéramos querido llevar el féretro para 
agradecer su vida de entrega y servicio a la Iglesia, su interés 
por cada uno de nosotros y su amor diario a la voluntad de 
Dios.

Hoy celebramos la fiesta de san Miguel, san Gabriel y san 
Rafael. Puedo aseguraros que el beato Álvaro tenía gran de-

voción a estos arcángeles, que recibieron misiones especí-
ficas de parte de Dios. El queridísimo don Álvaro era tan 
devoto que, en una reunión, propuso que, en vez de suprimir 
las fiestas litúrgicas de san Gabriel y de san Rafael, fuera uni-
ficada la celebración de los tres arcángeles en una sola fiesta: 
la que celebramos hoy.

Imagino que muchos habéis participado esta mañana en la 
Misa y recordáis las palabras que Natanael escuchó de boca 
de Felipe: “Ven y verás”. También el beato Álvaro buscó 
siempre ver y hacer las cosas que Dios le pedía. Llegó a la 
Obra en sus inicios, en 1935. Quedó impresionado por la fe 
maravillosa, estupenda, de san Josemaría y, por eso, cuando 
le sugirieron la posibilidad de seguir a Dios por el camino 
del Opus Dei, no dudó y respondió con toda la fuerza de 
su alma, diciendo: “Aquí estoy”. Esta manera de actuar, esta 
respuesta, fue la que trató de dar todos los días de su vida y 
lo hizo siguiendo, en primer lugar, el ejemplo de la Virgen 
—que supo decir ese maravilloso “ecce ancilla Domini”— y 
también siguiendo las huellas de san Josemaría: así nos abrió 
el camino de la fidelidad, de una fidelidad inquebrantable.

SAN EUGENIO ESPANOL



Don Álvaro era un hombre de fe, que se fiaba del Señor y de 
las personas llamadas por el Señor para guiar esta parte de la 
Iglesia que es la prelatura del Opus Dei. Por eso san Josema-
ría comprendió, después de poco tiempo, que contaba con 
una persona en la que podía apoyarse para sacar adelante 
el trabajo que había comenzado solo, aunque con una gran 
fe, que contagiaba a todas las personas que lo trataban. Don 
Álvaro aprendió esa lección de fe y, por este motivo, se fió 
del Señor durante toda su vida: siempre quiso seguirlo más 
de cerca.

Así pues, don Álvaro poseía todas las virtudes que hemos 
escuchado en la lectura de hoy, porque verdaderamente bus-
caba identificarse constantemente con la voluntad de Dios. 
Hasta el momento en que el Señor lo llamó a su presencia, 
supo decir “aquí estoy”, y se marchó al Cielo con una sonrisa 
y con la paz que siempre comunicaba a las personas que es-
taban a su alrededor.

Te pedimos, beato Álvaro, con todo nuestro corazón, que 
todas y todos sepamos ser muy fieles a las llamadas que el 

Señor nos hace a lo largo del día. Te recordamos con aquella 
sonrisa, tan habitual en ti; una sonrisa que provenía de tu 
unión con el Señor, de tu fe en la intercesión de la Virgen 
y de la seguridad de que monseñor Josemaría Escrivá nos 
cuidaba desde el cielo.

Cuando nuestro fundador dejó esta tierra, don Álvaro de-
cidió adecuarse completamente al modo de trabajar de san 
Josemaría. Y esto fue precisamente lo que Pablo VI le pidió 
una vez que don Álvaro le hablaba del trabajo apostólico que 
debía realizarse en todo el mundo. Con la seguridad propia 
del sumo pastor de la Iglesia, el futuro beato Pablo VI le dijo: 
“Siempre que deba resolver algún problema o que deba dar 
orientaciones encomiéndese a monseñor Escrivá, para actuar 
según su mente”. Don Álvaro obró así: os puedo asegurar que 
su oración tenía como base su trato con el Señor, pero pasan-
do por la intercesión de la Virgen y por la petición de ayuda a 
monseñor Escrivá, a quién había visto rezar, crecer en su con-
versación diaria con el Señor, estimar en mucho el sacrificio y 
la mortificación gozosa, no con resignación, sino con alegría, 



porque san Josemaría amaba la cruz, y también el beato Álva-
ro supo amar la cruz con todas sus fuerzas.

Tenía grandes cualidades humanas y espirituales y buscó de-
sarrollarlas a lo largo de toda su vida. Fue fiel y jamás dejó de 
aprovechar ninguna de las oportunidades de decir al Señor 
—como os recordaba antes— “aquí estoy”. Te pedimos, bea-
to Álvaro —padre, amigo— que nos ayudes a todos para que 
en nuestra vida no haya negaciones, ni siquiera pequeñas, a 
lo que el Señor nos pide. Ayúdanos, porque necesitamos tu 
intercesión para servir a Dios, para acogernos a la interce-
sión de la Virgen y para ser instrumentos fieles a la Iglesia y 
al Papa y, así, ayudar a responder a todas las necesidades que 
tiene la sociedad de nuestro tiempo.

Hermanos y hermanas: tenemos ante nosotros los sagrados 
restos de un hombre, un sacerdote, un obispo, que ha sabido 
dejar todo lo que hacía en las manos de Dios. Por eso estaba 
siempre tranquilo, feliz. Era un gran comunicador de paz. 
Digámosle con sinceridad: ayúdanos a dar testimonio del 
amor que Dios tiene por nosotros. 

Por nuestra parte, busquemos trabajar con sacrificio y re-
nuncia —si es necesario— ya que este es el modo de cre-
cer positivamente en nuestra vida humana y espiritual.
Invoquemos a Santa María, a quien tanto ha rezado don 
Álvaro —me vienen a la memoria las frecuentes visitas 
que hacía a la madre de Dios y madre nuestra—; acer-
quémonos la Virgen, pidámosle que el Señor aumente la 
gloria accidental de don Álvaro y que él —padre, amigo, 
hermano— nos ayude siempre a ser constantes y fieles a 
la voluntad de Dios.

¡Sea alabado Jesucristo!



homilia do Cardeal agostino vallini na 
santa missa de ação de graças Celebrada 
na basíliCa de são João latrão
roma, 30 de setembro de 2014 (em espanhol)

Queridos hermanos y hermanas:

Celebramos hoy esta santa Eucaristía para alabar y bendecir 
al Señor por la gracia de la beatificación, el pasado sábado en 
Madrid, del obispo Álvaro del Portillo, prelado del Opus Dei.

1. En la primera lectura el profeta Ezequiel, hablando en 
nombre de Dios, nos ha revelado el amor premuroso de 
Dios, que continuamente toma la iniciativa para salvar a su 
rebaño: “Yo mismo —dice el Señor— buscaré mi rebaño y 
lo apacentaré... Buscaré a la oveja perdida, haré volver a la 
descarriada, a la que esté herida la vendaré, y curaré a la en-
ferma. Tendré cuidado de la bien nutrida y de la fuerte”1. 
Dios sale en busca de sus ovejas, sobre todo de las “ovejas 
descarriadas”, las conduce a verdes praderas y las hace re-
posar. Es verdaderamente reconfortante y estimulante saber 

que el Señor nunca nos abandona, porque nos ama. Dios 
nos precede siempre, conoce nuestras necesidades, se ade-
lanta a nuestros ruegos y antes de que nos dirijamos a Él en 
petición de ayuda y protección actúa, nos preserva del mal 
y crea nuevas oportunidades de bien. Conscientes de este 
amor previdente del Padre, podemos confesar con alegría 
nuestra gratitud con las palabras del Salmo: “El Señor es mi 
pastor: nada me falta”2.

2. El Evangelio nos ha recordado que en realidad el amor de 
Dios por nosotros ha ido mucho más allá de todo eso. Jesús, 
el Hijo de Dios, proclamándose el “buen pastor”, ha transfor-
mado el concepto mismo de pastor, pues es el pastor que no 
solo guía y cuida a su rebaño, sino que da la vida por él: “Yo 
soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas”3. 
En la cruz, Jesús se ha dado enteramente por nosotros, y en la 
resurrección nos ha comunicado la vida divina con la efusión 
del Espíritu Santo, que en el Bautismo nos ha hecho hijos, par-
tícipes del mismo destino del Hijo y miembros de su familia, 
la Iglesia. Jesús resucitado es la Vida4 sin fin: en él podemos 
dirigirnos a Dios, como hijos que se dirigen al Padre, y repetir 

VALLINI



con san Pablo: “Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí”5.

3. Hermanos y hermanas, con esta certeza de fe vivió el bea-
to Álvaro del Portillo. Nacido en Madrid en 1914, con 21 
años (en 1935) entró a formar parte del Opus Dei y muy 
pronto el santo fundador encontró en él a su colaborador 
más valioso y fiel. Ordenado sacerdote en 1944, vivió casi 
cincuenta años, desde 1946, en Roma, donde murió en 1994. 
Tanto estimaba san Josemaría a don Álvaro que el mismo 
día de su ordenación sacerdotal lo escogió como confesor. 
La dedicación de este hijo y hermano a la Iglesia le granjeó 
la confianza de la Santa Sede, que le asignó múltiples en-
cargos, tanto durante el Concilio Vaticano II como después, 
en varios dicasterios de la Curia Romana. Elegido en 1975 
primer sucesor de san Josemaría al frente de la Obra, trabajó 
intensamente por obtener de la Iglesia la configuración ca-
nónica más adecuada al carisma fundacional, individuada 
en la prelatura personal, de la que fue el primer prelado. San 
Juan Pablo II quiso elevarlo al episcopado y, el 6 de enero de 
1991, le confirió la ordenación episcopal. El 23 de marzo de 
1994, pocas horas después de volver de una peregrinación a 

Tierra Santa, el Señor lo llamó a su presencia.

4. El nuevo beato creía profunda e intensamente que Dios, 
en Jesús, nos ama, nos da la vida, nos introduce en su fa-
milia, la Iglesia, cuida de nosotros y nos guía con afecto 
paterno para que alcancemos nuestro verdadero bien. Se 
enamoró de Cristo y se dejó amar por él. Abrió su corazón 
y se abandonó totalmente en el Señor. Así vivió él mismo, y 
a este ideal consagró también su vida sacerdotal, enseñan-
do que en todo momento, tanto en las cosas pequeñas de 
cada día como en las situaciones más difíciles y dolorosas, 
nuestra disposición íntima debe ser la de tratar de descubrir 
cuál es la voluntad de Dios y esforzarnos generosamente por 
secundarla. En esto consiste la vocación cristiana, que es vo-
cación a esa santidad a la que todos somos llamados; una 
santidad accesible a todos en la simplicidad de la vida coti-
diana. Quienes lo conocieron testimonian que “transmitía la 
urgencia del amor de Dios. Ponía delicadamente a cada uno 
ante su propia responsabilidad de amar a Dios y a las almas”.
Compartía plenamente el carisma que el Señor había dado a 
san Josemaría y trabajó sin descanso —con “audacia apostó-



lica”, como a menudo el santo fundador invitaba a actuar— 
para que todos pudieran encontrar a Dios y responder a la 
propia vocación. En el matrimonio y en la familia, como en el 
sacerdocio o en otras posibles formas de vida cristiana, Dios 
nos revela cuál es su voluntad para nuestro verdadero bien y 
con su gracia nos llama a escuchar las inspiraciones del Espíri-
tu Santo y a ponerlas en práctica con generosidad. El abando-
no en la amorosa voluntad de Dios es la fuente de esa alegría 
de la que debe estar impregnada la vida de todo cristiano.

En una de sus cartas pastorales escribía el nuevo beato que 
ese proyecto de Dios para cada uno “ha asumido nuestra 
existencia con carácter de totalidad y de exclusividad: no 
hay —no puede haber— otros fines en nuestra voluntad, ni 
otras ilusiones en nuestro corazón, ni otros pensamientos en 
nuestra inteligencia, que no se hallen plenamente sometidos 
al misericordioso designio que Dios nos ha mostrado”6.

5. En la segunda lectura san Pablo, hablando de sí mismo, se 
declara ministro de la Iglesia “por disposición divina, dada 
en favor vuestro: para cumplir (...) el misterio que estuvo es-

condido durante siglos y generaciones”7.

Jesús es el único pastor, pero cumple su obra en la historia 
sirviéndose de los hombres como instrumentos suyos y ope-
radores del bien. En la multiplicidad de dones y carismas, 
ciertamente es importante el ministerio de quienes, habiendo 
recibido la gracia del sacerdocio ministerial, obran en perso-
na de Cristo para ser dispensadores de la Palabra mediante 
la obra de evangelización, dispensadores de la gracia de los 
sacramentos y guías pastorales en el camino de la salvación.

El beato Álvaro del Portillo ejerció el sacerdocio, y después el 
episcopado, a la luz de una plena “paternidad espiritual”. Con 
su humildad, delicada y atenta, buscaba comprender siempre 
las necesidades y las esperanzas de los hombres, haciéndo-
se cercano a todos con amor de padre. Para él, el ministerio 
era ejercicio de paternidad y la paternidad se expresaba en el 
ministerio. Por eso animaba siempre a darse generosamente 
en el apostolado. Él decía: “Hay muchas personas que viven a 
nuestro alrededor sin conocer a Cristo y están esperando que 
nos ocupemos de ellas”. Manifestaba también su caridad pas-



toral promoviendo incansablemente actividades sociales que 
hoy vemos difundidas por todo el mundo: obras de misericor-
dia, hospitales, escuelas, universidades…

Ante la progresiva extensión del fenómeno de la seculariza-
ción, exhortaba a los miembros de la Obra, y en particular a 
los laicos, a animar cristianamente con la luz del Evangelio to-
dos los ambientes. “Que no haya ninguna esfera de la sociedad 
civil —decía— que permanezca de espaldas a la luz de Cristo. 
Recuperad este mundo en fuga para restituirlo a Dios”.

Tenía la convicción profunda de que Cristo “quiere que to-
dos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la 
verdad”8. Por eso todos los miembros de la Iglesia estamos 
llamados a cooperar en la misión. Lo ha repetido con fuerza 
el Santo Padre Francisco en la exhortación apostólica Evan-
gelii gaudium: “En virtud del Bautismo recibido, cada miem-
bro del Pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misio-
nero (cf. Mt 28,19). Cada uno de los bautizados, cualquiera 
que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración de 
su fe, es un agente evangelizador”9. “Participar sinceramente 

en tan gran tarea supone, de una parte, una especialísima 
responsabilidad, de la que todos daremos cuenta a Dios; de 
otra, es señal del gran honor que nos dispensa la Trinidad 
Beatísima, es una muestra inmerecida del cariño y de la 
confianza del Señor en sus hijos”10.

En el caso particular de los laicos, “esta misión debe llevarse 
a cabo en el cumplimiento del trabajo profesional y de los 
deberes ordinarios, vividos heroicamente, con visión so-
brenatural, para santificarse y para santificar las realidades 
temporales con las que cada uno se encuentra en contacto 
diario”11. Es un apostolado sin confines, que comienza por 
la propia familia —iglesia doméstica12 que hay que construir 
día a día— y se extiende después a los amigos, a los com-
pañeros de trabajo y a todas las personas que encontramos 
ocasionalmente, con responsabilidad por el bien común de 
la sociedad. Siempre sin distinciones, porque el Señor ama 
a todos y a nadie excluye del celo apostólico que se debe 
manifestar en todos los instantes de nuestra vida.
6. De la vida pastoral del nuevo beato quisiera recordar, en 



particular, su ministerio eucarístico y penitencial.

En primer lugar la Eucaristía, el memorial de la muerte y de 
la resurrección del Señor, que hace presente y actualiza, a tra-
vés de los signos sacramentales, la realidad del sacrificio de 
la cruz, puesto una vez por todas en el vértice de la historia 
humana. El Concilio Vaticano II ha exhortado a los cristia-
nos a hacer lo posible por convertir la santa Misa, cada día, 
en “centro y raíz de toda la vida”13. Es algo de lo que el beato 
Álvaro estaba plenamente convencido, hasta tal punto que a 
veces hacía en voz alta la acción de gracias de la Misa, con sen-
cillez y devoción, para involucrar a los fieles en el amor a Jesús 
en la Eucaristía y para ayudarles a hablar con Dios.

Con el mismo celo celebraba el sacramento de la Confesión: 
el “sacramento de la alegría”, como a san Josemaría le gustaba 
llamarlo. Decía el beato Álvaro que cada vez que lo recibimos 
con arrepentimiento sincero de nuestros pecados nos arro-
jamos en los brazos abiertos de Dios nuestro Padre, que nos 
acoge amorosamente, nos perdona y nos asegura la ayuda de 
la gracia para proseguir nuestro camino unidos a él, o para 

reanudarlo si lo habíamos dejado. El beato se acercaba a la 
confesión con gran fe todas las semanas, dando ejemplo de 
humildad y de confianza en el amor de Dios, y animaba igual-
mente a todos a frecuentarla, para sentir la ternura de Dios.

7. Queridos hermanos y hermanas, que el ejemplo de los 
santos nos anime a recorrer con audacia y fidelidad la senda 
de la santidad. Pidamos al beato Álvaro y a la Virgen Ma-
ría, madre de Dios y madre nuestra, que nos acompañen en 
nuestro camino de hijos de Dios, dóciles a su voluntad, para 
que vivamos en plenitud nuestra vocación y la testimonie-
mos todos los días. Amén.

1Ez 34, 11; 15-16.
2Sal 23 (22), 1b.
3Jn 10, 11.
4Gal 2, 20.
5BEATO ÁLVARO DEL PORTILLO, Carta pastoral, 1-XII-1997, en «Lettere pastorali», vol. 
I, p. 362.

6Col 1, 25-26.
71 Tm 2, 4.



8FRANCISCO, Exhort. ap. Evangelii gaudium, 24-XI-2013, n. 120.
9BEATO ÁLVARO DEL PORTILLO, Carta pastoral, 1-XI-1998, en «Orar. Como sal y como 
luz», edición a cargo de José Antonio Loarte, Barcelona 2013, pp. 210-211.

11GABRIELE DELLA BALDA, Alvaro del Portillo ‒ Il Prelato del sorriso che guidò l’Opus 
Dei, p. 8.

12Cfr. Conc. Vaticano II, Const. Lumen gentium, n. 11.
13Conc. Vaticano II, Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 14.



homilia do Cardeal santo abril e 
Castelló na santa missa de ação de graças 
Celebrada na basíliCa de santa maria 
maior
roma, 30 de setembro de 2014

Con gran alegría estamos reunidos hoy en esta basílica ro-
mana dedicada a Santa María. Nuestra Eucaristía cobra un 
matiz particular, pues agradecemos al Dios tres veces santo 
por la reciente beatificación, decretada por nuestro querido 
Papa Francisco, del obispo Álvaro del Portillo, prelado del 
Opus Dei. La santidad de Dios se refleja en sus santos y, con 
expresión del Santo Padre, tiene rostro. A la luz de la litur-
gia de la Palabra, me gustaría contemplar con vosotros esa 
bondad de Dios que Álvaro del Portillo supo encarnar: que-
remos “descubrir a Jesús en el rostro” del nuevo beato. Con 
una fidelidad llena de amor, siguiendo el ejemplo de san Jo-
semaría, anunció el mensaje cristiano en obras y de verdad, 
haciéndose eco de la belleza de las enseñanzas del Concilio 
Vaticano II, y su afán por las almas le empujó a llevar el calor 
de nuestra fe al mundo entero.

1. “Yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré” (Ez 34, 11). 
Es grande la promesa que Yahveh hace, por boca del profe-
ta Ezequiel, a los miembros del Pueblo elegido que habían 
sufrido la deportación. A pesar de las infidelidades de los 
hombres, el Señor manifiesta su cercanía, y se compromete a 
protegerlos y a guiarlos: “Yo mismo apacentaré mis ovejas y 
las haré reposar” (Ez 34, 17).

La historia de Israel avanza sostenida por la esperanza del 
cumplimiento de estos vaticinios, que se realizarían plena-
mente con la encarnación del Verbo. En efecto, Jesucristo 
aplica a sí mismo esta conmovedora imagen, y se presenta 
como el buen pastor, que da la vida por las ovejas que recibió 
del Padre (cfr. Jn 10,11.29). Así, manifiesta al mismo tiempo 
su íntima —consubstancial— unión con el Padre y la misión 
que tiene delante de los hombres. En los cuidados del buen 
pastor reconocemos, pues, la misericordia del Padre eterno, 
que busca a sus hijos para atraerlos a sí, reuniéndolos en una 
misma casa, que es la Iglesia. La misión de Jesucristo se pro-
longa de modo particular en los Apóstoles y sus sucesores. 
Él se hace presente en aquellos que ha designado como pas-

CARDENAL SANTOS ABRIL



tores de su pueblo: por eso, san Pablo se considera servidor 
de la Iglesia, y es consciente de haber recibido un encargo 
preciso, en favor de los fieles (cfr. Col 1, 25). Comunicar 
este inmenso amor de Dios hacia los hombres es algo que 
sobrepasa las capacidades humanas, y casi parecería una te-
meridad pretender hacerlo; no obstante, el Apóstol exclama 
que cumple su misión no por su propia virtud, sino por la 
de Cristo: “lucho denodadamente con su fuerza, que actúa 
poderosamente en mí” (Col 1,29). Álvaro del Portillo fue un 
pastor fiel, según el anuncio que el profeta Jeremías había 
hecho al pueblo, de que Dios concedería pastores según su 
corazón (cfr. Jer 3,15). Así, el beato Álvaro correspondió a 
la fidelidad llena de misericordia de Dios, que la Escritura 
designa como verdad y amor.

Al inicio de esta celebración eucarística, en la oración colec-
ta nos hemos dirigido a Dios, el Padre de las misericordias 
que colmó al beato Álvaro del Portillo de un espíritu de ver-
dad y de amor . Y es que la gracia actuó con fuerza en este 
obispo bienaventurado, manifestando con su vida entregada 
al Pueblo de Dios la misericordia del Padre. Lo hizo en una 

época en la que también los hombres y mujeres siguen ne-
cesitados de experimentar la ternura del Padre, que cura las 
heridas de los corazones, fortalece las almas débiles y recon-
duce por el buen camino a quien lo había perdido (cfr. Ez 
34, 16). Por eso, el beato Álvaro invitaba a acercarse al Señor, 
a perseverar fielmente a su lado para colmar la vida de di-
cha: “no ‘le’ dejes, y te enamorarás; sé leal y acabarás loco de 
amor a Dios” escribió en una ocasión, comentando el punto 
final de la obra de san Josemaría, Camino.

2. El espíritu de verdad impregnó la vida del beato Álvaro 
del Portillo. Fue un auténtico colaborador de la verdad (cfr. 
3 Jn 1, 8), de esa verdad que salva, que es la fe en el Dios uno 
y trino. Difundió entre muchas personas de la más diversa 
condición el mensaje evangélico. Siguiendo las huellas de 
san Josemaría Escrivá de Balaguer, realizó viajes desde Amé-
rica hasta Oceanía para mantener numerosos encuentros de 
catequesis, explicando la doctrina cristiana a los hombres y 
mujeres del mundo de hoy, tanto en países de arraigada tra-
dición cristiana como en aquellos en los que el anuncio de 
Jesucristo aún se sigue abriendo paso. En su colaboración 



con la Sede Apostólica fue un fiel custodio de la Tradición de 
la Iglesia, al mismo tiempo que sabía que había que transmi-
tirla a sus contemporáneos con la misma fuerza y vivacidad 
de la Iglesia primitiva. En este sentido, colaboró eficazmente 
en los trabajos del Concilio Vaticano II, cuyas enseñanzas 
se encontraban constantemente en su predicación y empeño 
pastoral: especialmente la llamada universal a la santidad, el 
papel insustituible de los laicos y su libertad, la vocación y 
misión de los sacerdotes.

Como servidor de la verdad, el beato Álvaro también pro-
movió la creación de universidades y centros de enseñanza, 
impregnados del espíritu evangélico. En una época que exal-
ta el valor de la libertad, no dejó de recordar que la verdad 
hace libre al hombre (cfr. Jn 8, 32), y específicamente, la ver-
dad de la dignidad de los hijos e hijas de Dios.

Por eso, junto a este servicio infatigable a la verdad —y como 
fundamento imprescindible—, en la vida del beato Álvaro 
contemplamos un espíritu de amor rebosante. Era una ca-
ridad operativa, que lo llevó a secundar constantemente al 

fundador del Opus Dei de una manera silenciosa, pero no 
por eso menos eficaz. En esta entrega tampoco faltaron los 
dolores y contradicciones, que supo llevar con una auténtica 
paz, reconfortado por la gracia de Dios. Así, podía decir lo 
mismo que san Pablo escribía a los de Colosas: “ahora me 
alegro de mis sufrimientos por vosotros: así completo en mi 
carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, a favor de su 
cuerpo que es la Iglesia” (Col 1,24).

En su ministerio pastoral, supo ser un sembrador de paz y de 
alegría. Muchos testigos recuerdan la mirada serena del bea-
to Álvaro, que transparentaba una profunda relación filial 
con Dios Padre, y que comunicaba espontáneamente la paz 
de quien se sabe hijo muy amado. En sus viajes pastorales 
invitaba a las personas que lo oían a dejar que esta serenidad 
cristiana gobierne su actividad diaria, haciendo del trabajo, 
de la vida familiar y las demás realidades cotidianas una oca-
sión de encuentro con Jesucristo.

Sabía también este santo pastor que la paz solo puede llegar 
a la comunidad humana si las relaciones que le dan forma 



están llenas de justicia y de amor. Por eso, en viajes y cartas 
pastorales encontramos invitaciones apremiantes a no ser 
indiferentes hacia la suerte de los demás hermanos. Porque 
el Señor llama a todos a ser también instrumentos de su 
misericordia, aliviando las necesidades materiales y espiri-
tuales de los hombres que comparten con nosotros la exis-
tencia. Así, son numerosas las iniciativas de beneficencia y 
promoción social cuyo origen está ligado de un modo u otro 
a la vida y predicación del beato Álvaro.

3. “Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; tam-
bién a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá 
un solo rebaño y un solo Pastor” (Jn 10,16). Podemos decir 
que esta inquietud del Señor estuvo fuerte en el corazón de 
pastor del nuevo beato. Su mirada se dirigía a todo el mun-
do. Por eso, con sus enseñanzas, oración y ejemplo impulsó 
a sus hijos e hijas a trabajar en los ambientes más variados, 
convirtiéndolos en una ocasión de presentar la figura de Je-
sús a las personas con las que convivían. En efecto, como 
enseña el Papa Francisco, “todo cristiano es misionero en 
la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en 

Cristo Jesús”. Animó a muchos cristianos a ser consecuentes 
con su vocación de ser luz del mundo, dejándose iluminar 
por el Señor. En algunas ocasiones, comparaba la fuerza 
transformadora de la Eucaristía en las almas con el sol cuyos 
rayos, en el ocaso, parecen incendiar la tierra: así también 
los cristianos pueden brillar y dar luz por donde se muevan, 
si reciben al Señor en el Sacramento del altar.

Llevar la luz y el calor de Cristo a todas las almas: ese fue 
un afán que caracterizó la vida del nuevo beato. Por eso, se-
cundó la llamada de san Juan Pablo II de realizar una nueva 
evangelización en los países en los que se había obscureci-
do el mensaje de alegría y misericordia de Nuestro Señor. 
Y también comenzó el apostolado de la prelatura del Opus 
Dei en otros sitios donde todavía no se había afianzado el 
Evangelio.

Como nos lo recuerda el Papa Francisco, “la nueva evan-
gelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada 
uno de los bautizados”. Esta Misa en acción de gracias es 
también una invitación para que reavivemos todos nuestro 



compromiso apostólico. La celebramos en este templo, que 
custodia la venerada imagen de Santa María, Salus Populi 
Romani. A ella acudió el Santo Padre Francisco a la mañana 
siguiente de haber sido elegido sucesor de Pedro. El beato 
Álvaro también fue numerosas veces peregrino de este san-
tuario mariano. Así, el 1 de enero de 1978 estuvo rezando 
aquí para iniciar un año mariano de acción de gracias por el 
50º aniversario de la fundación del Opus Dei. Sabía que para 
llegar a Jesucristo el mejor camino es recurrir a su Santísima 
Madre, según estas palabras del fundador del Opus Dei, que 

había recibido en lo más profundo de su corazón: “A Jesús 
siempre se va y se «vuelve» por María”.

Queridos amigos, también hoy queremos confiar nuestro 
camino cristiano a la protección de Santa María. Y repeti-
mos nuestro agradecimiento al Señor que, por la mediación 
de su Santísima Madre, nos ha mostrado su misericordia en 
la vida del beato Álvaro del Portillo: ¡que el nuevo beato in-
terceda para que seamos buenos hijos de tan buena madre! 
Así sea.



Palavras do santo Padre na audiênCia do 
dia 1 de outubro de 2014

“Saúdo D. Javier Echevarría, prelado do Opus Dei, bem 
como os fiéis da Prelatura aqui presentes para dar a graças 
a Deus pela beatificação de D. Álvaro del Portillo. Que a in-
tercessão e o exemplo do novo beato vos ajudem a responder 
com generosidade ao chamamento de Deus à santidade e ao 
apostolado na vida corrente, ao serviço da Igreja e da hu-
manidade inteira. Muito obrigado e que Deus vos abençoe”.



Palavras de dom Javier eChevarría 
PronunCiadas dePois do translado do 
CorPo do bem-aventurado Álvaro del 
Portillo da basíliCa de santo eugênio até 
a igreJa de santa maria da Paz
roma, 2 de outubro de 2014

Queridísimos hermanos y hermanas.

Damos gracias a Dios por estos días solemnes que hemos 
vivido y le decimos al Señor de todo corazón: Gratias tibi, 
Deus, gratias tibi. Queremos, como intentaron siempre san 
Josemaría y el queridísimo beato Álvaro, que nuestra vida 
entera sea una alabanza a Dios y un acto de amor que nos 
lleve concretamente a ir purificando nuestras almas, nues-
tros cuerpos, nuestras intenciones.

Don Álvaro, el beato Álvaro, fue una persona de gran ma-
durez de voluntad, de inteligencia; de una sencillez que des-
lumbraba por la capacidad que tenía de acercarse y de ser-
vir a todas las personas. De un trato sumamente agradable 

porque veía en los demás al mismo Cristo, y también a una 
hermana o a un hermano. Por eso, su labor cotidiana era un 
servicio a Dios sabiendo que tenía que pasar por el servicio 
a las personas que trataba o que estaban a su alrededor. Le 
pedimos al Señor, a través de la intercesión del beato Álvaro, 
y también, como es lógico, de san Josemaría, que nos haga 
a todas y a todos, hombres leales, mujeres leales, que sepan 
gastar su vida con alegría, con la misma sencillez que don 
Álvaro, que emprendió tareas muy importantes y, al mismo 
tiempo, tareas cotidianas que componen la existencia de una 
persona. Por eso, invocando su protección, le decimos que 
nos proteja, que nos conduzca, que nos ayude constante-
mente para que sepamos levantar a Dios el corazón y para 
que concretamente sepamos rehacernos si alguna vez no he-
mos correspondido con la fuerza con que debiéramos.

Beato Álvaro, gracias por todo lo que has hecho. Gracias por 
tu generosidad. Gracias por esa fidelidad inquebrantable, 
aunque tuviste que pasar, como ocurre a todos los hombres, 
pero concretamente a ti, por momentos en los que tenías 
que afrontar dificultades externas de no poca categoría. Al 
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mismo tiempo, no perdiste en ningún momento ni la paz 
ni la disponibilidad para aceptar esas cruces más o menos 
pequeñas o más o menos grandes. Gracias nuevamente. Te 
lo decimos de todo corazón. Gracias porque querríamos po-
ner nuestros pies en las huellas de tu fidelidad, en las huellas 
de tu servicio a Dios, en las huellas de tu afán apostólico, 
pues aprovechabas todas las ocasiones para querer a la gen-
te, a las personas, a cada persona, y llevarlas a Dios en su 
vida cotidiana. Gracias y no pararíamos de decirte gracias, 
porque aquí tenemos concretamente los resultados de una 
vida heroica. Cuánta gente ha venido para darle gracias, para 
honrarle y, al mismo tiempo, para pedirle su protección en 
su vida, en su trabajo, en su vida familiar, en su vida profe-
sional, en su descanso y en su trato con las demás personas.
Querríamos también, queridísimo don Álvaro, que metie-
ses en nuestra alma esa devoción filial que tuviste, ya desde 
pequeño, a nuestra madre Santa María. Enséñanos a decirle: 

Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes... Pero 
sentimos que tú mismo nos dices: no os apartéis vosotros de 
Ella, ni siquiera una chispita.

Que de verdad seáis muy marianos, como enseña ese punto 
de Camino que tanto le removió desde que era joven: «A Je-
sús siempre se va y se “vuelve” por María» (Camino, n. 495). 
Queramos estar cada vez más, más cerca, más metidos en la 
devoción a la Virgen para que ella nos lleve a Dios Padre, a 
Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, y convierta nuestra exis-
tencia en un apostolado continuo que nos impulse genero-
samente a dar nuestras vidas, a vivir una mortificación cons-
tante, un sacrificio alegre y un trabajo abnegado, pasándolo 
por las manos de Nuestra Señora, para que sea una ofrenda 
a Dios cada día, cada momento, cada instante.

¡Gracias, queridísimo Álvaro! ¡Gracias, queridísimo beato! 
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